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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Види та тривалість практики визначаються стандартами вищої освіти та 

відображаються відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу. 

Програми практик є основним навчально-методичним документом для 

студентів та керівників практик від навчального закладу та бази практики. При 

цьому, під базою практики слід розуміти усі підприємства, організації та установи 

різних галузей, на яких, студенти вищих навчальних закладів можуть проходити 

практику. Ці підприємства, організації та установи (в багатьох випадках) закріплені 

за вищими навчальними закладами як бази практик спільними наказами 

(договорами, розпорядженнями, листами або іншими документами). 

Основне завдання програм практики, які відповідають сучасним вимогам, 

полягає в тому, щоб чітко спланувати та регламентувати усю діяльність студентів і 

викладачів в цей період навчального процесу, який проводиться на базі практики. 

Згідно з чинним у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка навчальним планом (денної та заочної форми навчання) з галузі знань – 02 

Культура і мистецтво, спеціальність – 024 Хореографія, та Положенням про 

проходження практики здобувачів вищої освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка, для студентів І–VІ курсів (бакалавр) ІІ курсів 

(магістр), ІІІ курсу (доктор філософії) спеціальності 024 кафедри режисури та 

хореографії факультету культури і мистецтв обов’язковими є такі практики: 

Перелік практик для першого освітнього рівня вищої освіти 

бакалавр 024 Хореографія 
Назва практики Семестр Тижні Кількість 

кредитів 

ECTS 

Навчальна практика (Навчально-ознайомча)  2 4 тижні 6 (180 г.) 

Навчальна практика (Керівника хореографічного 

колективу) 

4 4 тижні 6 (180 г.) 

Педагогічна практика  6 4 тижні 6 (180 г.) 

Виробнича хореографічно-постановочна практика  8 4 тижні 6 (180 г.) 

Перелік практик для другого освітнього рівня вищої освіти 

магістра 024 Хореографія 
Назва практики Семестр Тижні Кількість 

кредитів 

ECTS 

Педагогічна (асистентська) практика  3 4 тижні 6 (180 г.) 

Виробнича (переддипломна)  3 4 тижні 6 (180 г.) 

 

Перелік практик для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 

доктор філософії 024 Хореографія 
Назва практики Семестр Тижні Кількість 

кредитів 

ECTS 

Педагогічна практика  3 4 тижні 4 (120 г.) 

 

ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИКИ 

Практика є тим узагальнюючим джерелом, з якого студент-практикант 

повинен черпати свої знання, отримані зі всіх фахових предметів в процесі 
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навчання: «Теорія та методика викладання класичного танцю», «Теорія та 

методика викладання академічного українського танцю», «Теорія та методика 

викладання народно-сценічного танцю», «Теорія та методика викладання 

сучасного танцю», «Теорія та методика викладання сучасного бального танцю», 

«Мистецтво балетмейстера» «Методика викладання хореографії», «Педагогіка», 

«Психологія» «Педагогіка вищої школи», «Методика роботи з хореографічним 

колективом», «Майстерність педагогічної діяльності», «Методика викладання 

фахових дисциплін», «Педагогіка вищої школи» тощо. Всі ці предмети в кінцевому 

результаті повинні бути спрямовані на підготовку майбутнього фахівця викладача 

хореографічних дисциплін, керівника хореографічного колективу, артиста балету, 

балетмейстера для роботи як з аматорськими так і з професійними 

хореографічними  колективами. 

Практика студентів є основною ланкою, яка з’єднує факультет, кафедру з 

мистецьким колективом, навчальним закладом в якому вдосконалюється навчання 

практиканта. Визначений для проведення практики танцювальний ансамбль, чи 

хореографічний навчальний заклад набуває статусу пріоритетних і стають тою 

«аудиторією» де формується професійні якості майбутнього викладача 

хореографічних дисциплін, керівника хореографічного колективу, артиста балету, 

балетмейстера дисциплін. Тому практика в системі навчального плану мусить бути 

системною. 

Досвід переконав, що такий вид практики повністю виправдав себе: 

По-перше студенти мають можливість працювати в колективі без перерви. 

Це забезпечить послідовність проведених практикантами уроків в тому чи іншому 

хореографічному колективі, та надає системності в навчальному процесі. 

По-друге, студент має більше можливостей і часу ознайомитись із 

специфікою даного колективу чи закладу, вивчити його традиції, репертуар, 

зблизитись із учасниками чи працівниками, вивчити їхні технічні можливості, щоб 

в майбутньому разом з ними втілювати в життя свої творчі і програмні завдання. 

По-третє, налагодиться чіткий контроль за ходом практики з боку 

університету. За розкладом практики викладачі фахових дисциплін відвідають 

уроки своїх студентів, з наступним рецензуванням та наданням методичної 

допомоги. 

Розподіл студентів на практику здійснюється згідно наказу (додаток № 1). 

Кількість студентів розподілених до одного місця проходження практики 

визначається його особливостями: наявності різних танцювальних колективів, 

наявності досвідчених мистецько-педагогічних кадрів, відповідної матеріально-

технічної бази, вищих навчальних закладів.  

Практика дає можливість студентам глибше вникати в життя і творчий 

процес даного художнього колективу, формує професійно-педагогічні якості, 

закріплює і конкретизує теоретичні знання, вміння, навички розвиває пізнавальні і 

творчі можливості студента. 

Можливими базами для проведення практик є найрізноманітніші заклади, 

установи та організації, де існують аматорська та професійні хореографічні 

колективи (школи, гімназії, ліцеї, коледжі, дошкільні дитячі установи, позашкільні 

навчально-виховні заклади, театри, студії та інші установи) державні та приватні 

підприємства, вищі навчальні заклади. 
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Перед початком практики на кафедрі режисури та хореографії проводиться 

настановна конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх 

керівники від університету та бази практики. На ній відповідальний за проведення 

практики від кафедри режисури та хореографії знайомить студентів та керівників з 

наказом ректора, вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-

практикантів та їх керівників. Для кожної бази практики з числа студентів 

призначається староста. 

На бази педагогічної практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм 

видають керівники від університету на кафедрі режисури та хореографії. 

Щоби допустити до роботи, практиканти повинні заздалегідь пройти в 

університеті медичний огляд (лише для студентів стаціонарної форми навчання) та 

інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки (для студентів 

стаціонарної та заочної форм навчання).  

 

Основними обов’язками студентів-практикантів є: 

Студенти вищих навчальних закладів при проходженні практики зобов’язані: 

- до початку практики одержати від керівника практики від учбового закладу 

консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики 

і вказівками її керівників;  

- невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для не атестації 

студента-практиканта. 

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- своєчасно скласти залік з практики; 

- розпочати і завершити практику у визначений термін. 

- перебувати на базі практики не менше 8 годин в день (продовж усієї 

практики); 

- вчасно оформити документацію; 

- захистити звіт по практиці на підсумковій конференції. 

Студент має право: 

 висловлювати свої побажання щодо місця проходження практики; 

 вносити пропозиції щодо поліпшення організації практики; 

 здійснювати власний вибір змісту, методів, форм навчально-виховної 

діяльності з метою  досягнення її ефективності; 

 впроваджувати сучасні інноваційні підходи, виявляти творчість, ініціативу в 

організації навчально-виховного процесу;  

 відвідувати навчальні заняття викладачів вищого навчального закладу, 

засідань кафедр, науково-методичного семінару тощо з метою виконання завдань 

педагогічної практики; 

 звертатися до керівництва факультету з проханням про зміни термінів 

проходження педагогічної практики у зв’язку з певними обставинами (хвороба, 

відрядження, стажування та ін.). 
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Основними обов’язками керівника практики від університету є: 

Перед початком практики контролює підготовленість баз практики та вважає 

за потребу до прибуття студентів-практикантів проведення відповідних заходів; 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом 

студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки 

безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, 

програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, тема дипломного 

проекту (роботи), методичні рекомендації чи інші), перелік яких встановлює 

навчальний заклад; 

- забезпечити практикантів скеруванням на практику; 

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на 

кафедрі, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, 

вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, 

повідомлення, виступу тощо; 

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує 

високу якість її проходження згідно з програмою; 

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки; 

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього 

трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування 

студентами бази практики; 

- у складі комісії приймає заліки з практики; 

- подає завідуючому кафедрою (заступнику директора з практичного 

навчання) письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і 

пропозиціями щодо поліпшення практики студентів; 

- взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики; 

- подати письмовий звіт про керівництво практикою. 

Основними обов’язками керівника практики від кафедри загальної та 

соціальної педагогіки 

– бере участь у настановчому інструктажі студентів на факультеті (перед 

початком практики) і в підсумковій конференції на факультеті (після завершення 

практики); 

– у випадку неявки студентів на практику, порушення ними трудової 

дисципліни, нехтування своїми обов’язками, а також виникненні конфліктних 

ситуацій, або невідповідності баз проходження педпрактики вимогам  повідомляє 

про це письмово (рапортом) кафедру педагогіки і деканат відповідного факультету; 

– спільно з груповим керівником-методистом від факультету, викладачем 

надає методичну допомогу у підготовці і проведенні занять за фахом, організації 

педагогічної взаємодії зі студентами, розвитку позитивних міжособистісних 

взаємин у групі тощо; 

– надає студентам компетентні рекомендації щодо організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів, формуванню їхнього інтересу до наукових знань, 

процесу пізнання; 

– відвідує навчальні заняття (лекцію, семінарське, практичне заняття) 

студентів-практикантів, бере участь у їхньому обговоренні, оцінює заняття і 

виставляє відповідний бал у заліковий лист проходження практики; 
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– надає студентам консультації щодо розробки планів-конспектів лекцій, 

семінарських, практичних занять, підготовки рецензії (аналізу) навчального 

заняття, проведеного колегою, виконання індивідуального науково-дослідного 

завдання, оцінює їх; 

– ініціює проведення підсумків практики студентів безпосередньо у вищому 

навчальному закладі, узгоджує спільно з іншими керівниками підсумкову оцінку; 

– співпрацює, активно взаємодіє з керівниками педпрактики; 

– веде робочий щоденник, де облікує проведену роботу зі студентами; 

– на засіданнях кафедри доповідає про стан проходження, а також про 

підсумки практики. 

Основними обов’язками керівника практики від кафедри психології 

– бере участь у настановчій конференції щодо організаційних питань і 

завдань практики;  

– надає консультації щодо вивчення й підготовки аналізу професійної 

компетентності викладача-практиканта; 

– проводить індивідуальні та групові консультації щодо організації та 

оформлення психологічного спостереження за педагогічною діяльністю викладача-

практиканта; 

– надає поради щодо методів та методик психологічного дослідження 

професійних, педагогічних рис колеги ; 

– перевіряє та оцінює аналіз професійної компетентності викладача-

практиканта, який повинен бути представлений студентом-практикантом на 

кафедру психології у встановлений термін; 

– бере участь у підсумковій конференції з питань удосконалення 

проходження педагогічної практики студентами; 

– подає письмовий звіт про керівництво практикою із загальною оцінкою 

результатів проходження практики студентами, висновками та пропозиціями щодо  

вдосконалення практики. 

Основними обов’язками керівника від бази практики є: 

– спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити зустріч 

практикантів з керівництвом бази практики. 

– ознайомити студентів-практикантів з базою практики. 

– ознайомити студентів-практикантів з правилами техніки безпеки та 

протипожежної безпеки на робочому місці. 

– допомогти укласти індивідуальний план практикантів та контролювати його 

виконання. 

– проводити індивідуальні та групові консультації. 

– контролювати хід практики. 

– оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної 

діяльності. 

– підготовити характеристику на студента-практиканта. 

– взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики. 

– на бази практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видають 

керівники від університету на кафедрі режисури та хореографії. 
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ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Не пізніше двох тижнів після завершення практики студенти-практиканти 

здають керівникам від університету всі звітні документи для попередньої їх оцінки. 

Упродовж тижня на кафедрі режисури та хореографії відбувається підсумкова 

конференція, на якій студенти перед керівником захищають матеріали практики. 

На конференції присутні всі студенти-практиканти та їх керівники від університету 

та баз практики (при можливості).  

До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали 

завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію. 

Студенти які з поважних причин (лікарняний) не пройшли її у визначений 

термін або отримали незадовільну оцінку за практику надається можливість 

повторного походження практики за власний рахунок. 

Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільний 

відгук з бази практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, 

направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з 

навчального закладу. 

Формою звітності за практику є диференційований залік.  

При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка 

керівників практики від університету та бази практики, результати захисту та 

характеристика на студента-практиканта. Студенти, які регулярно відвідували базу 

практики, виконали всі індивідуальні завдання, оформили звіт, вчасно його подали, 

а також отримали схвальну характеристику з бази практики, отримують позитивну 

оцінку. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які 

характеризують успішність студентів.  

Загальна оцінка за практику – 100 балів. 

Результати складання заліків з практики викладачі заносять в екзаменаційну 

відомість і проставляють в заліковій книжці. 

Критерії оцінювання уроків студентів-практикантів 

Оцінку «відмінно» ставлять за: 

- виконання в повному обсязі індивідуальні завдання; 

- проявлені під час педагогічної практики високого рівня знань і умінь, 

самостійно вирішувати поставлені завдання; 

- бездоганно провів урок хореографії, коли повністю досягнуто навчальної та 

виховної мети; 

- бездоганно володіє знаннями теорії та методики викладання хореографічних 

дисциплін; 

- має високий технічний рівень хореографічної підготовки, володіє прийомами 

розвитку хореографічних здібностей учасників хореографічних колективів; 

- виявив уміння самостійно і творчо готуватися до уроків та лекції; 

- провів урок на високому фахово-науковому рівні, поряд з освітніми 

завданнями відмінно розв’язував виховні завдання, успішно керувався 

дидактичними принципами, враховував вікові і психологічні особливості учнів; 

- вміло підібрав нотний , аудіо, відео матеріал; 

- протягом проведення занять правильно оцінював рівень підготовки учасників, 

забезпечував активність учнів під час пояснення нового матеріалу, закріплення чи 

повторення. Розвивав в учнів навички самостійної роботи; 
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- уміло керував увагою учнів, зумів досягти зразкової дисципліни учнів; 

- склав психологічну-педагогічну характеристику учня. 

Оцінку «дуже добре» ставлять за: 

- виконання в повному обсязі індивідуальні завдання; 

- бездоганно проведений урок хореографії, коли повністю досягнуто навчальної 

та виховної мети; 

- бездоганно володіє знаннями теорії та методики викладання хореографічних 

дисциплін; 

- має відповідний технічний рівень хореографічної підготовки, володіє 

прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників хореографічних 

колективів; 

- виявив уміння самостійно і творчо готуватися до уроків та лекції; 

- провів урок на відповідному фахово-науковому рівні, поряд з освітніми 

завданнями добре розв’язував виховні завдання, успішно керувався дидактичними 

принципами, враховував вікові і психологічні особливості учнів; 

- вміло підібрав нотний , аудіо, відео матеріал; 

- протягом проведення занять правильно оцінював рівень підготовки учасників, 

забезпечував активність учнів під час пояснення нового матеріалу, закріплення чи 

повторення. Розвивав в учнів навички самостійної роботи; 

- уміло керував увагою учнів, зумів досягти зразкової дисципліни учнів; 

- склав психологічну-педагогічну характеристику учня. 

Оцінку «добре» ставлять за: 

- виконання в повному обсязі індивідуальні завдання; 

- студент виявив уміння добре готуватися до уроку, користуючись незначною 

допомогою вчителя чи методиста; 

- урок проведено на доброму фахово-методичному рівні (володіння технічною 

підготовкою бажає бути кращою); 

- студент використовував ефективні методи і методичні прийоми, але не досить 

творчо або на уроці мали місце методичні недоліки, які все ж суттєво не порушили 

нормальної роботи; 

- на уроці дисципліна була добра, учні активно працювали, але їхня активність 

була нерівномірною або при окремих видах роботи, незначною; 

- мета уроку досягнута, але результативність з деяких видів діяльності 

недостатня.  

- склав психологічну-педагогічну характеристику учня. 

Оцінку «задовільно» ставлять, коли: 

- виконання в повному обсязі індивідуальні завдання; 

- провів урок за своїм змістом науково та методично витриманий, однак студент 

допускав у поясненні неточності або не помічав помилок у виконанні певних рухів 

учнів; 

- студент недостатньо володіє хореографічною лексикою, має слабо розвинуті 

технічні навики; 

- під час проведення уроку студент допускав методичні помилки і це негативно 

позначалось на засвоєнні матеріалу учнями; 

- у випадках порушення учнями дисципліни практикант або не реагував на це, 

або не зміг нічого зробити; 
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- результативність уроку невисока, хоча мета в основному досягнута. 

- склав психологічну-педагогічну характеристику учня. 

Оцінку «достатньо» ставлять, коли: 

- виконання в повному обсязі індивідуальні завдання з допусканням грубих 

помилок при оформленні; 

- провів урок за своїм змістом науково та методично витриманий, однак студент 

допускав у поясненні багато неточностей або не помічав помилок у виконанні 

певних рухів учнів; 

- студент слабо володіє хореографічною лексикою, нерозвинуті технічні навики; 

- під час проведення уроку студент допускав багато методичних помилок і це 

негативно позначалось на засвоєнні матеріалу учнями; 

- у випадках порушення учнями дисципліни практикант не реагував на це, і не 

зміг нічого зробити без допомоги керівника практики; 

- результативність уроку невисока, хоча мета в основному досягнута. 

- склав психологічну-педагогічну характеристику учня. 

Оцінку «незадовільно» ставлять, якщо; 

- не виконання індивідуальних завдань, або виконав їх частково; 

- урок проведено на низькому фахово-методичному рівні, студент допускав 

багато грубих помилок, виявив незнання: фактичного матеріалу; 

- проводячи урок, практикант допустив грубі методичні помилки, внаслідок 

яких учні не засвоїли навчального матеріалу; 

- студент не володіє хореографічною лексикою, немає технічних навиків; 

- дисципліна на уроці була погана, а студент виявив безпорадність і не зумів 

налагодити її; 

- урок без результативний, практикант не досягнув поставленої мети; 

- допущені порушення режиму проходження практики; 

- дисципліна під час проходження практики була незадовільна, студент допускав 

багато пропусків без поважних причин; 

- студент допустив більше ніж 25% тривалості проходження практики по 

поважним причинам. 

В разі відсутності одного або двох видів роботи у практиканта, або їх 

надзвичайно низької результативності, студент не може отримати позитивної 

або відмінної оцінки. 

Шкала переведення сумарної модульної оцінки в, екзаменаційну оцінку або 

оцінку з диференційованого заліку 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

FХ 26-50 
2 Незадовільно 

Незараховано 
F 0-26 

Диференційована оцінка з практики враховується разом з іншими оцінками 

на призначення стипендії, заноситься в Додаток до диплому. Результати складання 
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заліків з практики заносяться до залікової книжки, в екзаменаційну відомість та 

до журналу обліку успішності. 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

 

Навчально-ознайомча практика  

 

1. «Пролісок» народний хореографічний ансамбль. До 40 річчя. – 

Кіровоград, 2010. – 20 с. 

2. «Черемошу» грають хвилі… / [за редакцією О.І. Масляника]. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013 р. – 218 с. 

3. … И был Театр. / ред. Л. Ілюхіна. – Львів : Видавничий Дім «Ініціатива», 

2007. – 312 с. 

4. Schröder Artur. Tajemnice Teatru / Artur Schröder. – Lowow : Nowa Era, 

1922. – 100 s. 

5. Teatra w Polsce przzez estreichere. Tom I. – Krakow : Drukarni Leona 

Pazrjwskitgo, 1873. – 426 s. 

6. Teatra w Polsce przzez estreichere. Tom III. – Krakow : Czcionkami drukarni 

“Czasu”, 1879. – 741 s. 

7. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. – 269 с. 

8. Барба Е. Паперове каное / пер. з англ. Миколи Шкарабан / Е. Барба. – 

Львів : Літопис, 2001. – 288 с. 

9. Боньковська О. Львівський театр товариства «Українська Бесіда». 1915–

1924 / О. Беньковська. – Львів : Літопис, 2003. – 342 с. 

10. Боньковська О. На маргінесі театральних ювілеїв / О. Боньковська. – Львів 

: ТеРус, 2010. – 132 с. 

11. Бродавка Р. «Вольний ветер» / Р. Бродавко – Одесса : Типография 

«ВМФ», 2012. – 148 с. 

12. Вартовник В. Досвід роботи школи народного танцю (1993-1998), Львів : 

ЦТДЮГ, 1998. – 18 с. 

13. Васеловська Г. Український театральний авангард / Г. Васеловська. – Київ 

:Фенікс, 2010. – 368 с. 

14. Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю / фото С. Орача, 

Б. Колногузенка. – Харків : Харківська обласна державна адміністрація, 2011. – 

12 с. 

15. Веселовська Г. більше ніж театр. Національний академічний драматичний 

театр імені Івана Франка / Г. Веселовська. – Київ : ВД, «Антиквар», 2019. – 328 с. 

16. Веселовська Г. Театр Миколи Садовського (1907–1920) / Г. Веселовська. – 

Київ : Темпора, 2018. – 412 с. 

17. Гайдабура В. «Заграва» Український театр Канади / В. Гайдабура, 

Й. Терлецький (1953 – 2013). – Торонто : MPI Group, Concord, 2013. – 440 с. 

18. Гайдабура В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944. доля 

митців / В. Гайдабура. – Київ : Факт, 2004. – 320 с. 

19. Гайдабура В. Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної 

української діяспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австрія) / 

В. Гайдабура. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 324 с. 
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20. Гайдабура В. Театральні автографи часу / В. Гайдабура. – Київ : Факт, 
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“Волинянка” / Упорядник І. М. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1973. – 172 с. 

129. Ткаченко Т. Народне танцы. Болгарские, венгерские, немецкие, 

польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие. – Київ  

Мистецтво, 1975. – 351 с. 

130. У дружньому колі: танці народів СРСР для дітей / Упорядник 

Л. Бондаренко. – Київ: Музична Україна, 1977. – 224 с. 

131. Хворост И. М. Белорусские танцы. – Минск: Бєларусь, 1977. – 152 с. 

132. Чуперчук Я. М., Сидоренко П. В. Голубка: Бібліотека художньої 

самодіяльності № 24. – Київ: Мистецтво, 1972. – 216 с. 

133. Чурко Ю.М. Белоруский хореогрфический фольклор. – Минск: 

Вышэйая школа, 1990. – 415 с. 

134. Ялинка у лісі / Ред. В.І. Павленко. – Київ: Республіканський 

методичний кабінет художнього виховання дітей, 1957. – 32 с. 

Сучасний танець 

137. Агнес де Милль.Танец в Америке / Ред. Уэсли Педерсен. Художн. ред. 

Клиффорд Прайн. – 118 с. 

138. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для поддержания гибкости мышц 

и суставов. / Пер. с англ. О. Г. Белошеева. Минск: Попурри, 2007. – 224 с. 

139. Ідом Г., Катрак Н. Вчимося танцювати. – Київ : Махаон – Україна, 

1992. – 32 с. 

140. Малахов Г. П. Профилактика и лечение болезней позвоночника. – 

Донецк: Сталкер; Генеша, 2005. – 239 с. 

141. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. – Вінніпег, 

Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії 

Кобринської, 1963. – 216 с. 

142. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, 

популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури 

і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – 

Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і 

мистецтв, 2006 – 20 с. 

143. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного 

мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80с. 

144. Те Р. 5 минут растяжки ежедневно. / Пер. с англ. А. В. Фурман. – 

Минск: ООО “Попурри”, 1999. – 112 с. 

145. Техника релаксации. / Авт.- состав. Д. И. Дудинский. – Минск : 

Харвест, 2004. – 96 с. 

146. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – Київ : Видавець 

Карпенко В. М., 2008. – 168 с. 

147. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури 

ХХ століття. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата мистецтвознавства. – Київ: Державна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв, 2008. – 20 с. 

Сучасний бальний танець  
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148. Алекс Мур. Популярны вариации. Медленый вальс. – Кінгстон-на-

темзе: Школа танцев. – 38 с. 

149. Бальные танцы / Состав. М. Ласман. – Рига: Latvijas valsts izdevnieciba, 

1954. – 324 с. 

150. Василенко К. Майстри – золоті руки. – Київ: Мистецтво, 1974. – 32 с. 

151. Ги Дени, Люк Дассвиль. Все танцы. – Киев: Музична Україна, 1983. – 

340 с. 

152. Запрошення до танцю. Збірник бальних танців / Упоряд. 

А.П. Тараканова, В. В. Островський. – Київ: Мистецтво, 1971. – 310 с. 

153. Згурський А. Методика викладання бальних танців у школі. – Київ: 

Музична Україна, 1978. – 112 с. 

154. Згурський А. Наддніпряночка. Сучасний бальний танець. – Київ: 

Мистецтво, 1976. – 22 с. 

155. Летіть, голуби! Сюжетні танці. Бібліотечка художньої самодіяльності 

№ 20. Випуск 1 / Упорядник. І. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1969. – 116 с. 

156. Ліпсі. Сучасний бальний танець / Запис К. Зейферт і Г. Зейферт. – Київ: 

Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури 

УРСР, 1961. – 14 с. 

157. Мищенко В. А., Тимошенко О. А Спортивные бальные танцы для 

начинающих. – Харьков: Синтес, 2003 – 192 с. 

158. На дозвіллі. Збірник бальних танців / Упоряд. П. Григор’єв. – Київ: 

Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури 

УРСР, 1960. – 164 с. 

159. Перші кроки. Бальні танці для дітей шкільного віку / Состав. 

Л.А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво, 1967. – 150 с. 

160. Ритми. Збірнк бальних танців. Випуск 1 / Упорядник В.М. Михайлов. – 

Київ: Мистецтво, 1968. – 130 с. 

161. Спортивные танцы Украины 2007 (СГОСТУ) справочник // ред. Машин 

И., Артеменко Л. – Черкассы: издатель Чабаненко Ю., 2007. – 186 с. 

162. Сучасні бальні танці. Бібліотечка художньої самодіяльності № 20. 

Випуск 1. / Упорядники П. Сидоренко., І. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1964. 

– 140 с. 

163. Танцы на балах и выпускных вечерах / Авт.- сост. Д. А. Ермаков. –

Донецк: Стакер, 2004. – 93 с. 

164. Танцюйте с нами. Бальне и массовые танцы для детей школьного 

возраста / состав. Л. А. Бондаренко. – Киев: Музична Україна, 1988. – 238 с. 

165. Устинова Т. До зірок. Хореографічна композиція. – Київ: Мистецтво, 

1965. – 40 с. 

166. Учимся танцевать самбу / Худ. Обл. А. А. Рыбчинский. – Минск: OOO 

“Попудри”, 2002. – 28 с. 

167. Челомбітько О.В. Теорія і методика викладання європейського та 

латиноамериканського танцю: Методичні рекомендації для студентів V 

курсу спеціальності 7.02020201 «Хореографія». – Луганська: ТОВ 

«Віртуальна реальність», 2011. – 48 с. 

 

Виробнича практика хореографічно-постановча  
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1. Загайкевич М. П. Драматургія балету. – Київ: Наукова думка, 1978. – 257 с. 

2. Колногузенко Б. Хореографічна композиція : Методичний посібник з 

курсу «Мистецтво балетмейстера» / Б. Колногузенко – Харків : ЗДАК, 2018. – 208 

с. 

3. Кривохижа А. М. Гармонія танцю: Навчально-методичний посібник з 

викладання курсу. – Кіровоград, 2006. – 88 с. 

4. Кривохижа А.М. Роздуми про мистецтво танцю. Записки балетмейстера. – 

Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2012 . – 172 с.  

5. Лань О. Мистецтво балетмейстера. Хореографія великої форми / О. Лань. – 

Львів Львівський національний університеті імені Івана Франка, 2019. – 198 с.  

6. Маркевич Л. Мистецтво балетмейстера : навч.-метод. посіб. / Л. Маркевич. 

– Рівне : О. Зень, 2019. – 164 с. 

7. Мартиненко О.В. Хороводи : [навч.-метод. посіб. з дисципліни «Мистецтво 

балетмейстера» для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Олена 

Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 116 с. 

8. Мистецтво балетмейстера . курс лекцій для студентів-хореографів 1 курсу 

вищих навчальних закладів / упоряди В. Годовський, Л. Маркевич. – Рівне : РДГУ, 

2004. – 20 с.  

9. Рахвіашвілі А. Мистецтво балетмейстера / А. Рахівіашвілі, О. Білаш. – Київ 

: КНУКіМ, 2017. – 152 с. 

10. Самохвалова А. В. Форми постановки танців: Методичні рекомендації до 

теоретичного курсу «Мистецтво балетмейстера» для студентів 1 – 5 курсів. – Рівне: 

РДГУ, 2008. – 32 с. 

11. Самохвалова А. В., Маркевич Л.А. Мистецтво балетмейстера: Навчально-

методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи) для студентів І 

курсу галузі знань 0202 «Мистецтво», напрямку підготовки: 6.020202 

«Хореографія». – Рівне: видавець О. Зень, 2012. – 100 с.   

12. Чмиль В. А. Композиция и постановка танца (на базе основной обще-

образовательной школы). – Киев, 1991 – 37 с. 

13. Шевченко В. Т. Мистецтво балетмейстера в народно-сценічній хореографії 

/ В. Т. Шевченко. – Київ : ДАКККіМ, 2006. – 184 с. 

Інтернет ресурси  

74. «І люди, і ляльки» – ULR : http://www.puppet.lviv.ua/  

75. Folk dance UBT Premiera ЛНУ ім. І. Франка – ULR :  

https://www.facebook.com/watch/?v=1363055984077200м  

76. Woskresinnia. Lwowski Teatr – ULR : http://voskresinnia.eu/index.php/uk/  

77. Вільний театр "ОКО" – ULR : https://okoteatr.lviv.ua/ 

78. Кафедра педагогічної освіти – ULR : 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/practice 

79. Кафедра психології – ULR : https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji   

80. Культурно мистецькі заклади Львова  – ULR : 

https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%

D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8  

81. Львівська національна опера – ULR : https://opera.lviv.ua/ 

http://www.puppet.lviv.ua/
https://www.facebook.com/watch/?v=1363055984077200м
http://voskresinnia.eu/index.php/uk/
https://okoteatr.lviv.ua/
https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/practice
https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://opera.lviv.ua/
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82. Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки – ULR 

: https://teatrlesi.lviv.ua/  

83. Львівський академічний духовний театр "Воскресіння" – ULR : 

http://voskresinnia.eu/index.php/uk/  

84. Львівський академічний обласний театр ляльок – ULR : 

https://lvivpuppet.com/  

85. Львівський академічний театр імені Леся Курбаса – ULR : 

https://kurbas.lviv.ua/uk/  

86. Львівський державний цирк – ULR : http://www.lvivcirk.com/ 

87. Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької – ULR : 

https://www.zankovetska.com.ua/ 

88. Палац залізничників – ULR : https://roks-

lviv.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 

89. Палац ім. Г. Хоткевича – ULR : https://khpc.com.ua/ 

90. Перша сцена сучасної драматургії – ULR : 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=AOaemvKegmLPCX-JmI  

91. Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – ULR : 

http://nashteatr.lviv.ua/  

92. Польський народний театр у Львові – ULR : http://www.teatr.pl.ua/  

93. Танцювальні студії, ансамблі Львів – ULR : 

https://infomisto.com/uk/lviv/catalog/tancyuvalni-studii-ansambli/ 

94. Театральний центр "Слово і голоС" – ULR : https://slovoigolos.com/uk/  

95. Театри Львова. – ULR : https://lviv.kontramarka.ua/uk/theatre  

96. Центр творчості дітей та юнацтва Галичини: ЦТДЮГ ... – ULR : 

https://ctdug.lviv.ua/  

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИК 

 

3.3. Методичні рекомендації 

 

 

Навчальна-ознайомча практика 

 

Тривалість практики – чотири тижні, 6 кредитів ETCS (180 годин).  

Регламент роботи на період практики – 8 години щоденно. 

Засвоєння практичних навичок професії вчителя хореографічних дисциплін, 

керівника хореографічного колективу, артиста балету у діяльності театральних, 

культурно-мистецьких закладів, професійних та аматорських хореографічних 

колективів, спеціалізованих хореографічних навчальних закладів починається з 

навчальної практики студентів. Ця практика відбувається без відриву від 

навчального процесу, тобто після занять переважно у другій половині дня. 

Метою навчально-ознайомчої практики (з відривом від навчання) є 

ознайомити студентів з діяльністю театральних, культурно-мистецьких закладів, 

професійних та аматорських хореографічних колективів, спеціалізованих 

хореографічних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів, та змістом 

роботи вчителя хореографічних дисциплін, керівника хореографічного колективу, 

https://teatrlesi.lviv.ua/
http://voskresinnia.eu/index.php/uk/
https://lvivpuppet.com/
https://kurbas.lviv.ua/uk/
http://www.lvivcirk.com/
https://www.zankovetska.com.ua/
https://roks-lviv.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://roks-lviv.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://khpc.com.ua/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=AOaemvKegmLPCX-JmI
http://nashteatr.lviv.ua/
http://www.teatr.pl.ua/
https://infomisto.com/uk/lviv/catalog/tancyuvalni-studii-ansambli/
https://slovoigolos.com/uk/
https://lviv.kontramarka.ua/uk/theatre
https://ctdug.lviv.ua/
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артиста балету, з основними видами діяльності хореографа. 

Завданнями цієї практики є здобути знання щодо організації діяльності 

театральних, культурно-мистецьких закладів, професійних та аматорських 

хореографічних колективів, спеціалізованих хореографічних навчальних закладів 

специфіки роботи хореографа в різних закладах; ознайомитись з правилами, 

обов’язками, Ознайомитись і вивчити репертуар театральних, культурно-

мистецьких закладів, професійних та аматорських хореографічних колективів. 

Студенти-практиканти вивчають репертуар діючих культурно-мистецьких 

установ, набувають уміння організувати робоче місце хореографа (хореографічний 

клас); асистувати професійному хореографу під час проведення репетицій, та 

профорієнтаційної роботи; вести щоденник спостережень; складати план роботи. 

Практиканти виробляють навички виступу перед аудиторією з бесідами на 

хореографічну тематику та спілкування з адміністрацією бази практики. 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо 

дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент 

отримує індивідуальні завдання, які повинен вчасно та якісно виконати і оформити 

відповідно до вимог. 

Індивідуальні завдання 

Під час цієї практики студенти повинні виконати наступні індивідуальні 

завдання (розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи 

практиканта на базі практики): 

1. Пройти інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки (1 год). 

2. Взяти участь у настановній конференції щодо проходження практики (1 

год.). 

3. Скласти календарний план роботи (1 год.). 

4. Скласти графік відвідування місця проходження практики (1 год.). 

5. Заповнити щоденник спостережень (12 год.). 

6. За необхідності вести робочий зошит спостережень практиканта (після 

кожного заходу) (орієнтовно 50 год.): 

7. Ознайомитися з діяльністю театральних, культурно-мистецьких закладів, 

професійних та аматорських хореографічних колективів, спеціалізованих 

хореографічних навчальних, навчально-виховної установи за місцем проходження 

практики (орієнтовно 60 год.): 

 репертуаром театральних установ; 

 розподілом часу на різні види діяльності; 

 організації репетиційного процесу; 

 організації концертної діяльності; 

 вимогами щодо оформлення хореографічного класу (залу). 

8. Бути присутнім під час проведення хореографічних занять, репетицій 

бесід (24 год.). 

9. Виконати індивідуальне завдання (24 год.) 

10.  Оформити документи практики (3 год.). 

 

Навчальна практика  

(керівника хореографічного колективу) 
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Тривалість практики – чотири тижні, 6 кредитів ETCS (180 годин).  

Регламент роботи на період практики – 8 години щоденно. 

Метою навчальної практики керівника хореографічного колективу (з 

відривом від навчання) є надати можливість студенту-практиканту вивчити 

діяльність керівника хореографічного колективу; вивчити планування роботи 

хореографічного колективу; вивчити документацію хореографічного колективу; на 

практиці освоїти організаційно-репетиційні дії керівника хореографічного 

колективу; опрацювати цей матеріал; дати теоретичну інтерпретацію отриманим 

даним. 

Завданням цього виду практики є продемонструвати знання з вивчених 

фахових дисциплін, сформувати уміння роботи з хореографічними колективом 

навички формулювати теоретичні та практичні завдання роботи керівника 

хореографічного колективу та розв’язувати їх. 

Практика є тим узагальнюючим джерелом, з якого студент-практикант 

повинен черпати свої знання, отримані зі всіх предметів в процесі навчання: Історія 

хореографічного мистецтва, теорія та методика викладання класичного танцю, 

теорія та методика викладання українського танцю, теорія та методика викладання 

народного танцю, теорія та методика викладання сучасного танцю, теорія та 

методика викладання бального танцю, мистецтво балетмейстера, всі ці предмети в 

кінцевому результаті повинні бути спрямовані на підготовку майбутнього фахівця 

керівника хореографічним колективом, викладача хореографічних дисциплін для 

роботи аматорськими та професійними хореографічними колективами. 

Навчальна практика керівника хореографічного колективу (з відривом від 

навчання) студентів є основною ланкою, яка з'єднує факультет і мистецький 

колектив в якому вдосконалюється навчання практиканта. Визначений для 

проведення навчальної практики танцювальний ансамбль, чи хореографічний 

навчальний заклад набуває статусу пріоритетних і стають тою «аудиторією» де 

формується професійні якості майбутнього керівника хореографічного колективу, 

викладача хореографічних дисциплін.  

ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Під час проходження навчальної практики керівника хореографічного 

колективу (з відривом від навчання) студенти-практиканти повинні суворо 

дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент 

отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і оформити 

відповідно до вимог. 

Завдання на час проходження практики 

Під час навчальної практики керівника хореографічними колективом без 

відриву від навчання студенти повинні виконати наступні і завдання: 

1. Скласти календарний план роботи.  

2. Вести щоденник практики. 

3. Ознайомитись з статутною документацію бази практики.  

4. Вивчити документацію керівника хореографічного колективу. 

5. Вивчити ведення облікової документації хореографічного колективу.  

6. Вивчити планування роботи хореографічного колективу.  

7. Вивчити репертуар хореографічного колективу.  
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8. Приймати участь в організації концертної діяльності 

хореографічного колективу. 

9. Вивчити діяльність керівника хореографічного колективу.  

10. Провести дослідження учасників колективу. 

11. Провести аналіз отриманих даних. 

12. Ознайомитись і зібрати матеріали методичної роботи керівника 

хореографічного колективу.  

13. Провести профорієнтаційну роботу про набір абітурієнтів до 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  

14. Описати діяльність керівника хореографічного колективу на базі якого 

проходить виробнича практика.  

15. Розробити та оформити звітні документи практиканта  

16. Провести демонстраційну презентацію зібраних матеріалів на 

підсумковій (заліковій) конференції. 

 

Педагогічна практика 

(з відривом від навчання) 

Тривалість практики – чотири тижні, 6 кредитів ETCS (180 годин).  

Регламент роботи на період практики – 8 години щоденно. 

Мета педагогічної практики є: підготовка майбутнього викладача 

хореографічних дисциплін. Професійне користування набутих теоретично-

практичних знань. Використовування творчого потенціалу. Набуття педагогічного 

досвіду. Формування професійно-педагогічних якостей. Підготовка майбутнього 

фахівця до роботи з аматорськими та професійними хореографічними 

колективами. 

Завдання педагогічної практики є: 

1. Забезпечення взаємозв'язку теоретичних знань фахових дисциплін з 

реальним педагогічним процесом, використання їх у розв'язанні конкретних 

навчальних, розвивальних і виховних завдань, а відтак формування у студентів 

психологічної готовності до того чи іншого виду хореографічної діяльності. 

2. Виховання у студентів стійкого інтересу і любові до майбутньої професії, 

формування необхідних умінь та навичок, що сприяють розвиткові професійних 

якостей, виробленню творчого підходу до майбутньої діяльності. 

3. Усвідомлення значущості соціально-психологічних, психолого-

педагогічних і методичних основ взаємодії педагога і вихованця. 

4. Ознайомлення студентів з сучасним станом організаційної, навчально-

виховної та постановочної роботи в колективі, передовим досвідом педагогів-

хореографів, балетмейстерів-постановників, їх включення до розв'язання 

посильних проблем. 

5. Вивчення особливостей окремого вихованця і колективу в цілому з метою 

діагностики, прогнозування і "проектування" їх розвитку. 

6. Здійснення поточного і перспективного планування роботи колективу. 

7. Використання різноманітних форм і методів керівництва навчально-

пізнавальною діяльністю учнів. 

8. Організація колективу на виконання поставлених мети і завдань. 

9. Співпраця спільно з керівником колективу, педагогами, батьками та 
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іншими особами, що сприяють його розвитку. 

В результаті проходження практики студент повинен 

Знати: педагогічні аспекти ведення занять з хореографії, танцювальну 

лексику, передавати стиль та манеру виконання хореографічних номерів всіх 

жанрів. 

Вміти: на практиці використовувати знання набуті під час навчання, навчити 

учасників хореографічного колективу методично правильно виконувати 

хореографічну лексику чи танцювальну композицію, правильно спланувати 

проведення занять в різних хореографічних жанрах. 

Під час проходження педагогічної практики студенти-практиканти повинні 

суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен 

студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і 

оформити відповідно до вимог. 

 

4.1. Завдання практиканта:  

- дотримується робочого розпорядку даного закладу де проходить практику  

- знайомство з педагогічним колективом та учнями навчального закладу; 

- ознайомлення з навчальними планами з хореографічних дисциплін та 

веденням шкільної документації; 

- відвідування занять з усіх хореографічних дисциплін; 

- проводити запис ходу уроків відвіданих студентами;  

- розробити план-конспект лекційного заняття з хореографічної тематики; 

- провести аналіз відвіданого уроку який проводять студенти практиканти, 

або самоаналіз свого уроку (якщо студент на даній базі практиці сам); 

- вивчення психолого-педагогічної характеристики учня; 

- вивчення передового досвіду педагогів-хореографів; 

- знайомство з керівниками та учасниками танцювального колективу: 

- відвідування занять танцювального колективу; 

- підготовка та постановка 2-3 танцювальних комбінацій; 

- підготовка та проведення відкритого уроку з хореографії; 

- провести лекційне заняття; 

- провести виховний захід;  

- складання календарно-тематичного плану; 

- ведення щоденника практики. 

 

Виробнича хореографічно-постановочна практика  

 

Тривалість практики – чотири тижні, 6 кредитів ETCS (180 годин).  

Регламент роботи на період практики – 8 години щоденно. 

Метою Виробничої хореографічно-постановочної практики (з відривом від 

навчання) є дати можливість студенту-практиканту здійснити постановочну роботу 

над створенням хореографічного твору; опрацювати цей матеріал; дати теоретичну 

інтерпретацію отриманим даним. 

Завданням цього виду практики є продемонструвати знання з вивчених 

фахових дисциплін (мистецтво балетмейстера, теорія та методика викладання 

класичного танцю, теорія та методика викладання народно-сценічного танцю, 
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теорія та методика викладання українського танцю, теорія та методика 

викладання сучасного танцю, теорія та методика викладання бального танцю, 

теорія та методика викладання історико-побутового танцю, соціальні танці, теп 

танець, та інші) сформувати уміння на практиці здійснити хореографічну 

постановку навички формулювати теоретичні та практичні завдання постановочної 

роботи та розв’язувати їх. 

 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Під час проходження виробничої практики студенти-практиканти повинні 

суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен 

студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і 

оформити відповідно до вимог. 

Завдання на час проходження практики 

Під час виробничої практики студенти повинні виконати наступні завдання: 

1. Скласти календарний план роботи.  

2. Підібрати тему для здійснення хореографічної постановки. 

3. Підібрати музичний матеріал для здійснення хореографічної постановки. 

4. Підготовити композиційний план постановочної роботи. 

5. Підібрати репрезентативну вибірку матеріалів для проведення постановки 

хореографічного твору.  

6. Провести дослідження учасників колективу, на який буде проведена 

постановочна робота. 

7. Здійснити постановку хореографічного твору. 

8. Провести аналіз отриманих даних постановочної роботи. 

9. Провести демонстраційну-презентацію хореографічного твору перед 

комісією до складу якої входять керівники виробничої практики від університету і 

бази практики. 

10. Опрацювати задуманий і отриманий матеріал. 

11. Провести якісний аналіз отриманого результату. 

12. Дати культурно-мистецьку оцінку результатам створення 

хореографічного твору. 

13. Оформити документи виробничої практики. 

Методичні рекомендації 

Після настановної конференції студенти від університетського керівника 

практики отримують скерування. У перший день практики разом з 

університетським керівником вони прибувають на місце проходження практики, де 

їх зустрічає керівник від бази практики. Упродовж перших двох днів кожного 

практиканта закріплюють за своїм підрозділом, класом, академічною групою тощо. 

Керівник організації видає наказ про проходження практики студентами. 

У перший день студенти знайомляться з базою практики. Упродовж 

наступних 1–2 днів студенти складають календарний план роботи, у якому 

повинно бути детально (по датах та годинах) описані всі види роботи студента під 

час проходження виробничої практики.  

Самостійно працюючи над створенням того чи іншого хореографічного 

твору визначитись з деякими питаннями; передусім  треба вирішити питання 

сюжету, його ідейної спрямованості; в якому стилі і характері втілюватиметься 

задум постановника; добрати музичний супровід.  
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Перед тим, як приступати до постановки  хореографічного твору, студент 

повинен добре знати його зміст і характер, а також досконало вивчити всі рухи. 

Після того, як намічена тема і обраний сюжет постановки, визначається жанр і 

засоби вираження, тобто хореографічна лексика танцю. Приступаючи до 

постановки, треба спочатку визначитись у манері і стилі виконання танцю, 

пояснити, чим вони викликані, вивчити літературні та іконографічні матеріали, 

тобто провести якомога ширше пізнавальну роботу. 

Закінчивши загальну постановку танцю, треба  попрацювати над його 

виразністю, правильною манерою виконання, характерними для цього танцю 

рухами рук і ніг, корпусу і голови. Студент практикант повинен домагатись того, 

щоб танець виконували з певним настроєм (весело, завзято, лірично), залежно від 

його змісту. 

Якщо танець виконується на сцені, необхідно привчити танцюючих не 

залишати сцену негайно, а кілька секунд постояти, поки закривають завісу, або 

виконати поклін і гарно зайти за куліси.  

Розділи звітної документації  

1. Звіт про виконану роботу у довільній формі (2 – 3 стор).  

2. Заліковий листок. 

3. Календарний план роботи на час виробничої практики. 

4. Щоденник проходження виробничої практики. 

5. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником 

практики за місцем проходження. 

6. Індивідуальне завдання: Культурно-мистецька характеристика 

хореографічного твору. 

7. Наглядно-демонстраційний матеріал про пророблену роботу. 

 

Педагогічна (асистентська) практика 

(магістр) 

 

Тривалість практики – чотири тижні, 6 кредитів ETCS (180 годин).  

Регламент роботи на період практики – 8 години щоденно. 

Мета та завдання практики  

Мета практики: дати студентові можливість набути практичного 

професійного досвіду у викладанні фахових дисциплін, виробити у студента 

володіння основними формами навчання у вищій школі, застосування сучасних 

технологій і методик навчання; навчити укладати необхідну педагогічну 

документацію.  

Завдання практики: реалізувати на практиці набуті студентом теоретично 

знання з педагогіки та психології вищої школи, фахових дисциплін, виявити та 

розвинути його педагогічні здібності, розширити знайомство із методами 

викладанням фахових дисциплін у різних науковців кафедри театрознавства та 

акторської майстерності. 

Зміст практики   

Ознайомлення із програмою практики, робочим планом, графіком праці, 

правилами оформлення документів звітності, характером і змістом групових та 

індивідуальних завдань. 
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Щоденна робота студентів над виконанням групових та індивідуальних 

завдань, що включає: 

– відвідування лекцій, практичних та індивідуальних занять з фахових 

дисциплін різних викладачів хореографічних дисциплін;  

– відвідування занять, що їх проводять колеги-студенти; 

– підготовка до проведення власних занять: вибір теми (за узгодженням із 

викладачем дисципліни), написання плану, конспекту лекції, семінарського 

заняття, вибір необхідних інтерактивних форм та засобів навчання; 

– самостійне проведення одного заняття зі учнями спеціалізованих 

навчальних закладів, або студентами 1–4 курсів.  

Індивідуальні завдання студента-практиканта: 

- знайомство з педагогічним колективом та студентами вищого навчального 

закладу; 

- ознайомлення з навчальними планами з хореографічних дисциплін та 

веденням документації; 

- відвідування занять з усіх хореографічних дисциплін; 

- розробити плани-конспекти занять (а саме: практичне заняття, лекція, 

семінар) з хореографічної тематики; 

- провести відкриті залікові уроки відповідно до графіку; 

- провести аналіз відвіданого уроку який проводять студенти практиканти, 

або самоаналіз свого уроку (якщо студент на даній базі практиці сам); 

- провести оцінку професійної компетентності викладача-практиканта; 

- виконання індивідуального науково-дослідного завдання студента 

(опрацювання наукової теми, що обумовлюється з керівником від кафедри 

режисури та хореографії з кожним студентом-практикантом індивідуально); 

- складання календарно-тематичного плану; 

- ведення щоденника практики; 

- оформлення документації практиканта. 

 

Виробнича переддипломна практика 

(магістр) 

 
Тривалість виробничої переддипломної практики – чотири тижні в період, 6 

кредитів ETCS (180 годин). Регламент роботи на період практики – 8 години 

щоденно. 

Мета і завдання практики 

Мета практики: пошук, опрацювання, систематизація матеріалів, пов’язаних 

із підготовкою магістерської роботи студентів.  

Завдання практики: попередня здача дипломної роботи.  

Зміст практики 

Ознайомлення із програмою практики, робочим планом, графіком праці, 

правилами оформлення документів звітності, характером і змістом індивідуальних 

завдань; 

– Ознайомлення студентів із організаціями, де відбуватиметься практика, 

керівниками підрозділів, особами, відповідальними за проведення практики на 

місцях. 
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– Щоденна робота студентів над виконанням індивідуальних завдань. 

Методичні рекомендації 

– Після настановної конференції студенти від університетського керівника 

практики отримують скерування. У перший день практики прибувають на місце 

проходження практики, де їх зустрічає керівник від бази практики. Упродовж 

перших двох днів кожного практиканта закріплюють за своїм підрозділом, 

кафедрою, групою, тощо. 

– Керівник організації видає наказ про проходження практики студентами. 

– У перший день студенти знайомляться з базою практики. Упродовж 

наступних 1–2 днів студенти складають календарний план роботи та графік 

відвідування місця проходження практики. У календарному плані повинно бути 

детально (по датах та годинах) описані види роботи студента під час проходження 

практики. У графіку відвідування зазначається дата, години та місце знаходження 

практиканта на базі практики. Один примірник графіка подається керівникові 

практики від кафедри режисури та хореографії для контролю. 

– Упродовж всієї практики студенти ведуть щоденник (отримують у керівника 

практики від кафедри), у якому занотовують результати спостережень, свої 

враження про побачене і пророблену роботу. Під час переддипломної практики 

студент виконує індивідуальне завдання на задану тему яку отримує персонально у 

керівника практики від університету. Упродовж всієї практики студенти ведуть 

щоденник (отримують у керівника практики від кафедри), у якому занотовують 

результати спостережень, свої враження про побачене і пророблену роботу. 

Робочий зошит практиканта ведеться у учнівському зошиті, таблиця заповняється 

відповідно до приведеного зразку, записи про пророблену роботу ведеться у 

описовій формі. Під час переддипломної практики студент виконує індивідуальне 

завдання 

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час 

практики роботу (наприклад, результати знайомства зі структурою та традиціями 

бази практики, індивідуальні доручення, волонтерську діяльність, екскурсії тощо). 

В звітних документах не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз 

практики (історії, методичних розробок тощо). 

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх 

перевіряють керівники практики від бази та університету. 

В кінці практики керівник від бази практики кожному студентові видає 

письмову характеристику про його роботу, ставлення до обов'язків, 

дисциплінованість тощо. В характеристиці обов'язково повинна бути зазначена 

рекомендована оцінка за практику (від 1 до 50 балів). Характеристику підписують 

керівник практики від бази та керівник організації. Характеристику завіряють 

печаткою організації. 

Підведення підсумків 

Після закінчення практики студенти подають керівникові практики такі 

документи: 

– звіт про проходження практики, оформлений відповідно до стандарту 

Університету; 

– щоденник практики, оформлений належний чином і завірений підписом 

керівника практики з відмітками про початок і завершення проходження практики;  
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– календарний план проходження практики; 

– робочий зошит практиканта; 

– звіт виконання індивідуального науково-дослідного завдання студента-

практиканта (опрацювання наукової теми, що обумовлюється з керівником від 

кафедри режисури та хореографії з кожним студентом-практикантом 

індивідуально); 

– характеристику з бази проходження практики; 

– виконане індивідуальне завдання; 

– заліковий листок. 

Після закінчення практики керівник зобов’язаний: 

– провести захист практики, оцінити результати проходження практики 

кожного студента за 100-бальною шкалою; 

– підготувати звіт про практику і разом зі звітною документацією 

студентів подати на кафедру не пізніше як за два тижні по завершенні практики; 

– доповісти про зміст та підсумки проведення практики на засіданні 

кафедри, де вони обговорюються та затверджуються.  

Практика студентів оцінюється за 100-бальною школою: 

50 балів – за роботу в період проходження практики (враховується 

дисциплінованість, активність, пунктуальність, послідовність роботи, рівень 

культури та вихованості студента, професійні якості); 

50 балів – диференційований залік (якість та терміни подачі звітної 

документації, якість виконаних завдань, захист результатів практики). 

Диференційована оцінка з практики заноситься в Додаток до диплому. 

Результати складання заліків з практики заносяться до залікової книжки, в 

екзаменаційну відомість та до журналу обліку успішності 

 

Педагогічна (асистентська) практика 

(доктор філосовії) 

Тривалість практики – чотири тижні, 4  кредитів ETCS (120 годин).  

Регламент роботи на період практики – 8 години щоденно. 

Мета та завдання практики  

Мета практики: дати аспірату можливість набути практичного професійного 

досвіду у викладанні фахових дисциплін у системі вищої освіти, виробити у 

студента володіння основними формами навчання у вищій школі, застосування 

сучасних технологій і методик навчання; навчити укладати необхідну педагогічну 

документацію.  

Завдання практики: реалізувати на практиці набуті студентом теоретично 

знання з педагогіки та психології вищої школи, фахових дисциплін, виявити та 

розвинути його педагогічні здібності, розширити знайомство із методами 

викладанням фахових дисциплін у різних науковців кафедри театрознавства та 

акторської майстерності. 

Зміст практики   

Ознайомлення із програмою практики, робочим планом, графіком праці, 

правилами оформлення документів звітності, характером і змістом групових та 

індивідуальних завдань. 

Щоденна робота студентів над виконанням групових та індивідуальних 
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завдань, що включає: 

– відвідування лекцій, практичних та індивідуальних занять з фахових 

дисциплін різних викладачів хореографічних дисциплін;  

– відвідування занять, що їх проводять колеги-студенти; 

– підготовка до проведення власних занять: вибір теми (за узгодженням із 

викладачем дисципліни), написання плану, конспекту лекції, семінарського 

заняття, вибір необхідних інтерактивних форм та засобів навчання; 

– самостійне проведення одного заняття зі учнями спеціалізованих 

навчальних закладів, або студентами 1–4 курсів бакалаврату та 1 – 2 курсів 

магістратури.  

Індивідуальні завдання студента-практиканта: 

- знайомство з педагогічним колективом та студентами вищого закладу 

вищої освіти; 

- ознайомлення з навчальними планами з хореографічних дисциплін та 

веденням документації; 

- відвідування занять з усіх хореографічних дисциплін; 

- розробити плани-конспекти занять (а саме: практичне заняття, лекція, 

семінар) з хореографічної тематики; 

- провести відкриті залікові уроки відповідно до графіку; 

- провести аналіз відвіданого уроку який проводять студенти практиканти, 

або самоаналіз свого уроку (якщо студент на даній базі практиці сам); 

- провести оцінку професійної компетентності викладача-практиканта; 

- виконання індивідуального науково-дослідного завдання студента 

(опрацювання наукової теми, що обумовлюється з керівником від кафедри 

режисури та хореографії з кожним студентом-практикантом індивідуально); 

- складання календарно-тематичного плану; 

- ведення щоденника практики; 

- оформлення документації практиканта. 
 

КЕРІВНИКАМ ПРАКТИК ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОВЕСТИ ІНСТРУКТАЖ З 

ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИК 

1. Під час навчальних виробничих, педагогічних та асистентських практик, 

перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, 

чітко необхідно виконувати правила дорожнього руху: 

- рухатися по тротуарам і пішохідним доріжках, тримаючись правого боку; 

- за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям або краєм проїзної 

частини, йти на зустріч руху транспортних засобів; 

- переходити проїзну частину тільки по пішохідних переходах, у тому числі 

підземних і наземних, а в разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів 

або узбіч; 

- категорично забороняється вибігати на проїзну частину, влаштовувати ігри на 

проїзній частині або поблизу неї, переходити проїзну частину не на пішохідному 

переході або не в усталених місцях; 

- студенти навчального закладу повинні виконувати зазначені правила, а  також 

інші Правила дорожнього руху України, знання про які були отримані на заняттях 
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ОБЖ; 

2. Під час навчальних виробничих, педагогічних та асистентських 

практик перебуваючи в польових умовах, на вулиці, в спеціалізованих 

установах, приміщеннях, транспорті, студенти повинні чітко виконувати 

правила пожежної безпеки: 

- забороняється брати з собою вогненебезпечні предмети, які можуть 

спричинити пожежу; 

- забороняється застосовувати горючі матеріали; зберігати бензин, газ та інші 

легкозаймисті горючі рідини; 

- застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські 

вогні тощо), які можуть викликати загоряння; 

- у разі пожежної небезпеки: наявності вогню, іскріння, диму, негайно вийти 

на повітря і  викликати допомогу. Викликати службу пожежної охорони.  

3. Під час практик перебуваючи на вулиці, в навчальному закладі, 

спеціалізованих установ, громадських місцях, приміщеннях , транспорті тощо, 

студенти повинні чітко виконувати правила з попередження нещасних 

випадків, травмування, отруєння тощо:  

- категорично забороняється наближатися й перебувати біля будівельних 

майданчиків, кар’єрів, залишених напівзруйнованих будівлях для запобігання 

обрушень будівельних матеріалів й попередження травм  і загибелі;  

- категорично забороняється вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові 

вироби, стимулятори; 

- категорично забороняється брати в руки, нюхати, їсти незнайомі дикі 

рослини, невідомого походження пігулки, тощо, що може призвести до отруєння. 

4. У разі, якщо ситуація вийшла з-під контролю, зателефонуйте в службу 

екстреної допомоги за телефонами: 

«101» – пожежна охорона; 

«102» – міліція; 

«103» – швидка медична допомога; 

«104» – газова служба. 

Коротко опишіть ситуацію, назвіть адресу де відбулася надзвичайна 

ситуація, назвіть своє прізвище, ім’я, номер свого телефону. 

5. У разі можливості покиньте територію аварійної небезпеки.  

 

Вимоги до звітних документів  
Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. 

Документи оформляються аккуратно (матеріали подаються на паперовому 

носії. Шрифт "Times New Roman", кегль 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: 

зліва, зверху, знизу, справа – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см.) мають наскрізну 

нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути зшиті. Папка зі звітними 

документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та 

ім'я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від 

університету та бази практики; вид практики; термін проходження; назва бази 

практики.  

Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на 

якій зазначається прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва 
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документа, час та місце проведення заходу (чи збору емпіричних даних). Звітна 

документація обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із 

зазначеними сторінками. 

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час 

практики роботу. У випадку, коли студент проходить практику за угодою з 

підприємством чи навчальним закладом, звіт практики може складатися 

індивідуально з урахуванням угоди на цільову підготовку. 

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх 

перевіряють і затверджують керівники практики від бази та навчального закладу.  

В кінці практики керівник від бази практики кожному студентові видає 

письмову характеристику про його роботу, ставлення до обов'язків, 

дисциплінованість тощо. В характеристиці обов'язково повинно бути зазначена 

рекомендація щодо зарахування роботи практиканта. Характеристику підписують 

керівник практики від бази (психолог) та керівник організації і завіряють 

печаткою. 


