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Факультет та 

кафедра, за якою 
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майстерності 

Галузь знань, шифр 

та назва 
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Інформація про 
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Виробнича (переддипломна) практика студентів VІ курсу спеціальності 

026 Сценічне мистецтво (Актор драматичного театру і кіно) другого 

(магістерського) рівня освіти є складовою частиною навчального процесу 

підготовки фахівців.  

Практика проводиться у відповідності до освітньої програми і 

навчальних планів галузі 02 – Культура і мистецтво, спеціальності 026 

Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно) і 

Постанови про навчальні і виробничі практики студентів вищих 

навчальних закладів, кваліфікаційних характеристик. 

Учбово-методичне керівництво практикою здійснює кафедра 

театрознавства та акторської майстерності. 

Керівники практики від кафедри згідно з програмою практики складають 

робочий план проходження практики для кожного студента, 

контролюють хід практики, перевіряють якість виконаної роботи. 

Студенти-практиканти працюють за індивідуальними графіками, ведуть 

щоденник практики. 

Практика відбувається з відривом від навчання 

Коротка анотація 

курсу 

Виробнича (переддипломна) практика студентів належить до блоку 

«Нормативні навчальні дисципліни» другого (магістерського) рівня 

освіти, яка проводиться у 3 семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Виробнича (переддипломна) практика передбачає участь студентів у 

творчо-виробничому процесі підготовки вистави у професійному театрі. 

Під час практики вони поглиблено ознайомлюються з усіма складовими 

компонентами акторської праці на всіх етапах підготовки і випуску 

вистави, починаючи з першої читки п’єси до прем’єри. В часі практики 

студенти мають змогу застосовувати і закріпити набуті в процесі 

навчання фахові знання та уміння, що сприяє формуванню навичок 

роботи в професійному колективі. 

За час практики студенти: 

 відвідують читки п’єс, репетиції, тренінги тих вистав, у яких вони 

http://kultart.lnu.edu.ua/employee/tsyhanyk-myroslava-ivanivna


задіяні; 

 за індивідуальним графіком беруть участь у репетиційному процесі 

під час підготовки вистави; 

 беруть участь у виставах діючого репертуару за попередньою 

домовленістю з дирекцією театрів; 

 ведуть письмово щоденник практики; 

 готують звіт про практику в письмовій формі, де фіксують та 

аналізують репетиційний процес, індивідуальну роботу над роллю, а 

саме: 

●загальну характеристику драматургічного матеріалу; 

●основні акценти режисерського тлумачення п’єси та ролі; 

●процес створення образу, його характеристику в дієвому розвитку; 

● втілення образів у мізансценах з повним комплексом акторських 

пристосувань; 

● характер роботи з текстом ролі; 

●особливості співпраці з режисером, акторами, хореографом, 

художником з костюмів, тощо; 

●засоби індивідуальної підготовки до вистав, генеральних репетицій, 

прем’єри. 

Тривалість курсу 4 тижні 

Обсяг курсу 180 год.  

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

- знати усі складові компоненти акторської праці на всіх етапах 

підготовки і випуску вистави, починаючи з першої читки п’єси до 

прем’єри. 

- оформити отриману інформацію в науковому силі із застосуванням 

професійної термінології та списком використаної літератури 

- вміти застосовувати і закріпити набуті в процесі навчання фахові 

знання та уміння; 

- здійснювати вибір та аналіз художнього твору для показу 

(демонстрації) та визначати спосіб його інтерпретації публічно 

презентувати результат своєї творчої  діяльності; 

- оперувати специфічною системою виражальних засобів 

(пластично-зображальними, акторсько-виконавськими) при створенні та 

демонстрації сценічного твору; 

- вибирати відповідні творчому задуму засоби мистецького 

(сценічного) висловлювання. 

Ключові слова Вистава, роль, репетиції, робота над роллю, мізансцена. 

Формат курсу Очний 

План проходження 

практики 

1. Оформлення документів про проходження практики (наказ про 

практику, підготовка листів у відповідні організації, де заплановано 

провести практику тощо). 

2. Інструктаж студентів. Ознайомлення з програмою, планом практики. 

3. Інструктаж з техніки безпеки. 

4. Ознайомлення з організаціями, в яких проходять практику студенти. 

5. Загальне ознайомлення з етапами підготовки вистави до випуску 

(прем’єри).  

6. Участь у роботі театру на даному етапі випуску вистави. 

7. Оформлення та здача звіту про проходження практики керівникові 

практики. 

8. Захист практики на засіданні кафедри. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Диференційований залік  

Захист звіту практики 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з професійних 



дисциплін 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

- індивідуальна робота,  

- групова робота, 

- пошукові завдання, 

- розробка структурних елементів роботи над роллю та ін. 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання загальновживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтранет, комунікативні навички. 

Критерії 

оцінювання (окремо 

для кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Звіт практики студент захищає перед комісією, призначеною кафедрою. 

До складу комісії входять керівники практики від кафедри, викладачі 

кафедри, які викладали спеціальні дисципліни, і в разі потреби керівники 

від баз практики. 

Комісія може приймати звіт студента в останній день проходження 

практики на її базі або в Університеті. 

Формою звітності за практику є диференційований залік. Оцінку за 

практику виставляють у відомість обліку успішності, індивідуальний 

навчальний план і залікову книжку студента за підписами членів комісії 

відповідно до Положення про контроль та оцінювання навчальних 

досягнень студентів Університету.  

Критерії оцінювання проходження всіх видів практик затверджує Вчена 

рада відповідного факультету. 

Оцінку за практику враховують при призначенні стипендії. 

Підсумки кожної практики обговорюють на засіданнях кафедри, вчених 

радах факультетів.  

Практика студентів оцінюється керівником практики за стобальною 

системою: 

50 балів – за роботу в час проходження практики; 

50 балів – диференційований залік. 

За такою шкалою:  

№ п/п  Зміст  виконаної роботи Шкала 

оцінювання 

1  Проходження інструктажу 0-5 

2 Систематичність виконання запланованої 

програми практики   

0-30 

3 Дотримання професійної етики та 

коректності поведінки  

0-5 

4 Виконання завдань від керівників практики 

на місці 

0-10 

 Разом                 50 

5  Своєчасна подача звітної документації  0-5 

6 Дотримання вимог оформлення 

документації  

0-5 

7 Зміст стандарної складової (Звіт, Щоденник) 0-10 

8 Індивідуальне завдання 0-20 

9 Захист практики 0-10 

 Разом  50 

 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

СХЕМА КУРСУ 
І сем. 2019-2020 н.р. 



Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

1 Оформлення документів про проходження 

практики (наказ про практику, підготовка 

листів у відповідні організації, де заплановано 

провести практику тощо). 

Інструктаж студентів. Ознайомлення з 

програмою, планом практики. 

Інструктаж з техніки безпеки. 

Ознайомлення з організаціями, в яких 

проходять практику студенти. 

Загальне ознайомлення з етапами підготовки 

вистави до випуску (прем’єри).  

Групова 

робота 

 Робота 

над 

роллю в 

п’єсі 

«Яма» 

Г. Берта 

 

2 Участь у роботі театру на даному етапі 

випуску вистави. 

Підготовка дипломної вистави 

Участь у репетиційному процесі театрів за 

індивідуальним графіком;  

Відвідування читки п’єс, репетиції та здачі 

вистав, у яких вони не задіяні; 

Участь у виставах діючого репертуару за 

домовленістю із дирекціями театрів; 

Щоденне відвідування вистав у інших театрах 

міста Львова; 

Фіксація і аналіз свого досвіду під час роботи 

над роллю, набутий у процесі проходження 

практики (у письмовій формі). 

Групова та 

індивідуальна 

робота 

 Підбір 

літерату

ри, щодо 

теоретич

них 

засад 

роботи 

над 

роллю 

 

3 Участь у репетиційному процесі театрів за 

індивідуальним графіком;  

Відвідування читки п’єс, репетиції та здачі 

вистав, у яких вони не задіяні; 

Участь у виставах діючого репертуару за 

домовленістю із дирекціями театрів; 

Щоденне відвідування вистав у інших театрах 

міста Львова; 

Фіксація і аналіз свого досвіду під час роботи 

над роллю, набутий у процесі проходження 

практики (у письмовій формі). 

Групова, 

індивідуальна  

та самостійна 

робота 

 Написан

ня 

індивіду

ального 

завдання 

 

4 Підготовка документації практики: 

 звіт про проходження практики, оформлений 

відповідно до стандарту Університету (зразок 

оформлення титульної сторінки – додається); 

 щоденник практики, оформлений належним 

чином і завірений підписом керівника 

практики; 

 індивідуальне завдання – письмовий аналіз 

роботи над відповідною роллю у виставі. 

Індивідуаль-

на робота 

   

 


