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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА» 

Освітній ступінь: Бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічне мистецтво 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: ІІІ курс, 6 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Горковенко Олександра Сергіївна 

Контакти +380979384511; e-mail: o.gorkovenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце:  Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада доцент 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Горковенко Олександра Сергіївна − викладач кафедри циркових жанрів, майстер спорту міжнародного класу 

з спортивної акробатики. Володіючи академічними традиціями спортивної гімнастики та циркової акробатики, а 

також новітніми методами та технологіями навчання забезпечує якісний та конкурентоспроможній рівень для 

майбутніх артистів цирку – повітряних гімнастів, акробатів, жонглерів, еквілібристів, мімів, ілюзіоністів та клоунів. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Львова Інесса Сергіївна 

Контакти i.lvova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце:  Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада Старший викладач кафедри 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Львова Інесса Сергіївна − старший викладач кафедри циркових жанрів. 25 років професійної циркової 

діяльності, жонглювання ‒ антипод; повітряна гімнастка ‒ повітряний політ, повітряні  ремені. 

1996р. закінчила Київське державне училище естрадно-циркового мистецтва здобувши кваліфікацію артиста 

цирку. У 2003р. закінчила Київський торговельно-економічний університет та отримала кваліфікацію менеджера-

економіста. 2021р. закінчила магістратуру здобувши кваліфікацію «Режисер, викладач закладу вищої освіти».  

Володіючи академічними, світовими та новітніми традиціями циркової школи, практичними навичками у галузі 

мистецтва, забезпечує якісний та конкурентоспроможній рівень для майбутніх артистів цирку. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Метою педагогічної практики є набуття практичних навичок та досвіду застосування методик викладацької 

роботи, оволодіння професійними вміннями та навичками планування й організації педагогічного процесу в 

професійному навчально-виховному закладі освіти, поглиблення знань, розвиток і вдосконалення комплексних 

умінь і навичок, стимулювання до педагогічної творчості. 

Завданнями педагогічної практики є: 

- ознайомлення з організацією освітнього процесу в закладі освіти; 

- вивчення основних методичних принципів та опанування практичних форм і методів викладання 

спеціалізації за жанрами в закладі освіти, спонукання до самоосвіти й самовдосконалення майбутнього 

викладача; 

- забезпечення взаємозв’язку теоретичних знань фахових дисциплін з реальним педагогічним процесом, 

використання їх у розв’язанні конкретних навчальних, розвивальних і виховних завдань; 

- стимулювання та мотивування до практичного використання отриманих у процесі навчання знань; 

- розвиток педагогічних умінь та здібностей, активізація ресурсів особистісного самовдосконалення та 

професійної саморефлексії; 

- формування педагогічної культури, фахової компетентності професійно-педагогічної спрямованості, 

професійної адаптації та професійної орієнтації майбутнього викладача професійного навчально-виховного 

закладу; 
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- здобуття професійно-педагогічних особистісних якостей (вміння проявляти витримку, педагогічний такт, 

гуманне ставлення до здобувачів освіти, культуру спілкування тощо); 

- вироблення творчого підходу до педагогічної діяльності; 

- створення умов для повноцінної реалізації можливостей освітнього процесу, творчого спілкування із 

викладацьким складом; 

- сприяння розвитку потреби оволодіння як новітніми педагогічними технологіями, так і класичними 

прийомами циркової педагогіки. 

•  

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – ІІІ 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 
Рік підготовки – ІІІ 

Модулів – 1 Семестр – (6) Модулів – 1 Семестр – (6) 

Загальна кількість 

годин – 120 

Самостійна робота – (120) 

Загальна кількість 

годин – 120 

Самостійна робота – (120) 

Форма контролю – 6 

семестр (диференційований 

залік) 

Форма контролю – 

6 семестр (диференційований 

залік) 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного мистецтва із 

застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної педагогіки, психології 

творчості, культурології. 

Загальні 

компетентності  

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення сценічного твору, 

керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки. 

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при створенні 

та виробництві сценічного твору. 

СК12. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід фахівцям і 

нефахівцям. 

СК13. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проєкти з метою популяризації 

сценічного мистецтва в широких верствах суспільства, в тому числі і з використанням 

можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету. 

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі критичного осмислення 

теорій, принципів, методів і понять сценічного мистецтва. 

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, жанрах та видах сценічного 

мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів. 

Програмні результати навчання 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв’язання 

відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва. 

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при 

реалізації сценічного твору (проєкту). 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проєктів у сфері сценічного мистецтва, доносити до 

фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід. 

 

Здобувачі освіти при проходженні педагогічної практики зобов’язані: 

- взяти участь у проведенні настановчої конференції здобувачів освіти з питань практики; 

- отримати від викладача (керівника) практики від кафедри методичні матеріали (щоденник, індивідуальне 

завдання, програму, методичні вказівки тощо) та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників; 
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- вивчити і дотримуватись правил внутрішнього розпорядку бази практики, правил і норм охорони праці, 

техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства; 

- своєчасно надати керівнику практики від кафедри щоденник практики (Додаток 6 Положення про практику)  

та звітну документацію, що вимагається програмою практики, й захистити звіти (Додаток 4 Положення про 

практику) про проходження практики; 

- отримати характеристику від керівника практики (Додаток 5 Положення про практику); 

- дотримуватись правил академічної доброчесності. 

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з дисципліни «педагогічна практика»:  

- словесні (бесіда, пояснення),  

- наочні (ілюстрація, демонстрація),  

- практичні (вправи, практичні роботи),  

- репродуктивний,  

- творчий частково-пошуковий. 

Форми контролю VІІІ семестр – екзамен. 

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кіл-сть 

годин 

1 
Настановча конференція. Інструктаж з техніки безпеки, охорони праці (загальний та на робочому 

місці) та виробничої санітарії 
2 

2 

Знайомство з базою практики, керівництвом практики на місці. Загальне знайомство зі структурою 

і функціонуванням бази практики. Вивчення вимог до ведення і зберігання документації, 

ознайомлення з нею. Прикріплення здобувачів-практикантів до викладачів фахових дисциплін. 

Узгодження графіка роботи студента-практиканта на базі практики.  

4 

3 

Визначення напряму тематики занять зі здобувачами практикантами. Вивчення технологій 

педагогічної роботи, які застосовуються на базі практики. Принципи планування проведення занять 

(тренування) їх структура, розподілення фізичного навантаження на час заняття. 

22 

4 

Виконання практикантами наступних фахових видів діяльності:    

навчальна робота:   

- розробка та проведення навчальних, практичних, індивідуальних занять з відповідних дисциплін 

навчального процесу; 

10 - проведення консультацій для вихованців бази практики; 

- відвідування занять провідних викладачів бази практики та своїх однокурсників з подальшим їх 

аналізом; 

навчально-методична робота: 

- ознайомлення з робочими навчальними планами, навчальними програмами і навчально-

методичними комплексами дисциплін відповідних напрямів підготовки тощо;   

10 - вивчення навчально-методичної літератури з метою теоретичного осмислення і оптимізації 

навчального процесу; 

- складання завдань для проведення поточного, модульного та підсумкового контролю тощо;   

організаційно-виховна робота: 

- ознайомлення з планом організаційно-виховної роботи бази практики 

10 - участь у виховній роботі вихованців бази практики, виконання доручень керівника колективу, 

групи;   

5 

Виконання обов’язків викладача циркових жанрів під час вивчення окремих вправ, рухів, трюкових 

комбінацій з учасниками колективу. Створення, компонування та позиціонування трюків у 

трюкових комбінаціях. Виконання творчих завдань. 

24 

6 Участь у постановочному процесі в якості викладача циркових жанрів. 24 

7 
Підведення підсумків практики.  Оформлення звітної документації.  Підготовка до захисту звітів 

практики перед комісією із захисту практики.  
14 

Усього годин  120 
 

ВИМОГИ ДО ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 Звіт практики подається в паперовому вигляді (Додаток 4, відповідно до Положення про проведення практики). 

Шрифт «Times New Roman», кегль 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва, зверху, знизу – 2 см, справа – 1,5 

см; абзацний відступ – 1,25 см. Всі аркуші повинні бути зшиті та мати наскрізну нумерацію сторінок.  

Звітна документація обов’язково повинна містити всі документи передбачені робочою програмою практики. 

У звіті про роботу здобувачі детально описують всю виконану під час практики роботу. У випадку, коли здобувач 
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проходить практику за угодою з підприємством / установою  / організацією чи навчальним закладом, звіт 

практики може складатися індивідуально з урахуванням договору на проведення практики.  

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють і затверджують керівники 

практики від бази та закладу освіти (викладач від кафедри). 

Звітна документація з практики: 

- Звіт викладача; 

- Звіт студента; 

- План відкритого заняття (1 шт.); 

- Конспект відкритого заняття (1 шт.) 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінка за 

шкалою ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS 
Для екзамену 

90-100 A 

Студент має глибокі  і системні знання теоретичного та практичного курсу. Може чітко 

сформулювати дефініції, використовуючи термінологію. Вільно володіє понятійним 

апаратом, знає основні проблеми навчальної дисципліни, її мету, завдання та 

мотивацію. Здатний практично застосувати освоєний матеріал, самостійно розробити 

тему практичного заняття, провести його з групою студентів. 

80-89 B 

Студент має системні знання теоретичного та практичного курсу. Може 

сформулювати визначення, використовуючи термінологію. Достатньо володіє 

понятійним апаратом. Провести дійовий аналіз замальовки, етюду, уривка чи сцени. 

При освоєнні нового матеріалу вміє повністю зосереджуватись, самостійно   відрізняти   

головну   інформацію   від другорядної і активно її фіксувати, бути співавтором 

викладача при створенні  імпровізованих  практичних  прикладів, дотримуватись 

високої творчої дисципліни та вимоги до себе. 
74-79 C 

66-73 D 

Студент знає основні теми курсу, має уявлення про структуру навчальної діяльності із 

фахово-педагогічних дисциплін, але його знання мають загальний характер, іноді 

непідкріплені прикладами. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює 

теоретичний матеріал на побутовому рівні. Є прогалини в теоретичному курсі та 

практичних вміннях. Має труднощі у визначенні мети навчальної дисципліни, 

завдання та мотивацію. 
60-65 E 

35-59 FX 

Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, оскільки 

понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Мова 

невиразна, обмежена, бідна, словниковий запас не дає змогу оформити ідею. 

Практичні навички на рівні розпізнавання. Не вміє визначити мету навчальної 

дисципліни, завдання та мотивацію. 

0-34 F 

Студент не має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, 

оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. 

Мова невиразна, обмежена, бідна, словниковий запас не дає змогу оформити ідею. 

Практичні навички на рівні розпізнавання. Не знає мети навчальної дисципліни, 

завдань та мотивацію. 
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