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

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра Кафедра циркових жанрів 

Посада викладач кафедри циркових жанрів, майстер спорту міжнародного 

класу зі спортивної акробатики 

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. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Метою переддипломної практики є практична адаптація професійних навичок та умінь, отриманих за 

період навчання на освітньо-професійній програмі. Прийняття самостійних рішень під час конкретної 

роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та 

впевнено їх застосовувати в практичній діяльності. 

Завданнями переддипломної практики є: 

• ознайомлення здобувачів з сучасною методологією виробничого процесу в різноманітних аспектах 

циркового та естрадного мистецтва; 

• розширення практичного досвіду професійної діяльності; 

• опанування необхідного досвіду організаторської, акторської, сценічної, комунікативної та творчо-

пошукової роботи в реальних виробничих умовах; 

• формування вмінь презентувати результат своєї творчої роботи в циркових колективах, закладах 

культури та мистецтва, тощо; 

• удосконалення виконавської майстерності у сфері циркового та сценічного  мистецтва; 

• дотримування етичних норм, які є невід'ємною частиною професіоналізму і відіграють важливу роль 

у діловій практиці створення циркового номеру; 

• проведення аналізу заходу і складання прогнозу, на підґрунті якого ставляться цілі програми/вистави, 

координації процесу розробки постановки елементів циркового номеру; 

• набуття навичок керування етапами підготовки циркового номеру для відповідних тематиці програм, 

співпраця з фахівцями індустрії розваг, культури та мистецтва; 

• виховання стійкого інтересу до обраної професії і потреби в педагогічній самоосвіті. 
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ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 

Рік підготовки –  

4 курс 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 

Рік підготовки –  

4 курс  

Модулів – 1 Семестр – (8) Модулів – 1 Семестр – (8) 

Загальна кількість 

годин – 120 

Самостійна робота (120) 
Загальна кількість 

годин – 120 

Самостійна робота (120) 

Форма контролю – 

диференційований залік 

Форма контролю – 

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 

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її 

втілення у творі сценічного мистецтва. 

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. 

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів. 

СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім 

контекстом. 

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

мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів. 

СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності. 

Програмні результати навчання 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва. 

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. 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати 

критерії для його оцінки. 

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

реалізації сценічного твору (проєкту). 

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого мистецтва, 

музики, кіно; основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та жанри 

сценічного мистецтва. 

ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів. 

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 навчально-виробничої практики зобов’язані: 

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

- отримати інструктаж з техніки безпеки, охорони праці в галузі та виробничої санітарії, ознайомитися з 

правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (організації, установи), порядком отримання 

документації та матеріалів; 

- до початку практики, отримати від викладача-керівника практики від кафедри консультацію щодо оформлення 
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всіх необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників; 

- 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 звітну документацію, що вимагається робочою програмою практики, й 

захистити звіт про проходження практики перед комісією згідно Розкладу залікової/екзаменаційної сесії в зазначену 

дату та час засідань комісії із захисту звітів практики; 

- дотримуватись правил академічної доброчесності. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з навчально-виробничої практики: 

- словесні методи – викладання сучасних основ теорії, історії і термінології циркового мистецтва. Ці методи 

мають інформаційний, дослідницький, проблемний характер. 

- наочні методи – показ окремих відомих циркових проєктів, демонстрація слайдів, відеофільмів та інших 

наочних посібників з метою підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу. 

- практичні методи – переважно спрямовані на засвоєння техніки керування етапами підготовки постановки, 

взаємодії з багатьма фахівцями індустрії розваг. 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кіл-сть 

годин 

1 

Участь у настановчій конференції з переддипломної практики. Інструктаж з техніки безпеки, 

охорони праці (загальний та на робочому місці) та виробничої санітарії. Ознайомлення 

здобувачів зі змістом та специфікою проходження переддипломної практики.  

4 

2 

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

структурою і функціонуванням бази практики. Бесіда з керівником бази практики, визначення 

творчої тематики бази практики. Узгодження графіка роботи студента-практиканта на базі 

практики. 

6 

3 
Ознайомлення студентів-практикантів з особливостями заповнення документації практики; 

розроблення студентом-практикантом індивідуального плану проходження практики. 
6 

4 

Підбір та визначення репертуару для проведення концертного виступу:   

– здійснення художньо-виконавського та технічно-виконавського аналізу сценічного твору; 8 

– визначення індивідуального сценічного іміджу та пошук індивідуального виконавського 

стилю; 
8 

– визначення моделі художньої інтерпретації сценічного твору.   8 

– підготовка до сценічного виступу відповідно до тематики вистави; 8 

5 Участь у виставах діючого репертуару. Формування виконавської культури 20 

6 
Демонстрація особистого рівня виконавської майстерності. Придбання навичок ділових 

комунікацій та культури спілкування з глядачем. 
20 

7 Аналіз та оцінка проведеного концертного виступу практиканта. 4 

8 Спостереження за роботою артистів бази практики.  10 

9 Узагальнення результатів переддипломної практики: заповнення документації. 8 

10 Підготовка до захисту звітів практики перед комісією із захисту практики.  10 

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 

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). 
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Звітна документація з практики: 

- Звіт викладача; 

- Звіт студента; 

- Індивідуальне завдання студента 

ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінка за 

шкалою ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS 
диференційованого заліку  

90-100 A 

Студент здійснює артистичну (акторську) діяльність на глядача на високому професійному 

рівні. Чітко дотримується установлених базою практики правил. Вчасно прибуває на базу 

практики та пунктуально  виконує правила розпорядку заходу. Толерантний у спілкуванні з 

оточуючими. 

80-89 B 
Студент здійснює артистичну (акторську) діяльність на глядача  на достатньому 

професійному рівні, проте під час публічного виступу має незначні втрати у фаховій 

майстерності акторського виконання. Чітко дотримується установлених базою практики 

правил. Вчасно прибуває на базу практики та пунктуально виконує правила розпорядку 

заходу. Толерантний у спілкуванні з оточуючими. 
74-79 C 

66-73 D 
Студент здійснює артистичну (акторську) діяльність на глядача зі значними втратами по 

школі фахової майстерності. Організування умов власного виступу має значні недоліки. У 

спілкуванні з оточуючими витриманий, проте може виникати певна напруженість у 

спілкуванні з організаторами заходу. 60-65 E 

35-59 FX 

Під час артистичної (акторської) діяльності на глядача студент має значні втрати фахової 

майстерності та припускається грубих порушень по акторській школі. Не фіксує зауваження 

керівника практики. Не спроможний самостійно організувати власний виступ. Порушує 

дисципліну творчої установи, не дотримується морально-етичних норм поведінки. 

0-34 F 

Під час артистичної (акторської) діяльності на глядача студент не має фахової майстерності 

та припускається грубих порушень по акторській школі. Не фіксує зауваження керівника 

практики. Не спроможний самостійно організувати власний виступ. Порушує дисципліну 

творчої установи, не дотримується морально-етичних норм поведінки. 
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