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Назва курсу Педагогічна (асистентська) практика 
Адреса викладання 

курсу 
м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та 
кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської        
майстерності 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (Театрознавство) 

Викладачі курсу Максименко Світлана Михайлівна, кандидат мистецтвознавства,     
доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності 

Контактна інформація 
викладачів 

smaksimenko@bigmir.net,  
м. Львів 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Щопонеділка з 12:00 до 13:00, (вул. Валова, 18, ауд. 14)  
Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на         
електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу http://kultart.lnu.edu.ua 
Інформація про курс 

 
 

«Педагогічна (асистентська) практика» є нормативною навчальною      
дисципліною професійної практичної підготовки зі спеціальності 026       
Сценічне мистецтво для освітньої програми «Театрознавство»,      
другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається в ІІІ семестрі в          
обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною      
Системою ECTS).  

Коротка анотація 
курсу 

«Педагогічна (асистентська) практика» проходить упродовж чотирьох      
тижнів на базі кафедри театрознавства та акторської майстерності у         
супроводі керівника практики цієї кафедри, а також за участі         
відповідно призначених керівників практики від     
загальноуніверситетських кафедр педагогіки та психології.     
Проходження практики передбачає виконання різнорідних завдань      
практичного характеру, які покликані закріпити знання та навики,        
отримані під час низки навчальних курсів попередніх семестрів.        
Студенти знайомляться з лекторською діяльністю викладачів кафедри       
та своїх колег по групі, аналізують їхні методи, преваги й недоліки.  

Мета та цілі курсу «Педагогічна (асистентська) практика» покликана забезпечити     
здобуття та закріплення навиків науково-педагогічної діяльності      
студентів, підготувати до самостійного викладання театрознавчих      
дисциплін, розробки планів лекцій, семінарських занять. Практикант       
повинен опанувати на практиці особливості спілкування зі       
студентами, оцінювання їхніх знань, специфіку проведення лекцій та        
семінарів різних жанрів.  

Література для 
вивчення дисципліни 

Література визначається індивідуально для кожного студента, в 
залежності від обраної теми для проведення лекції та 
семінарського заняття 

Тривалість курсу 4 тижні  
Обсяг курсу 180 год. 

Очікувані результати 
навчання 

Студенти: 
- Матимуть досвід підготовки та проведення лекції та семінару; 
- Набудуть необхідні педагогічні навички у спілкуванні зі студентами; 
- Поглиблять свої фахові знання з обраної теми;  
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- Проаналізують та порівняють педагогічні методи та прийоми різних        
викладачів; 

- Зможуть проявити свої лекторські та лідерські уміння; 
- Матимуть змогу застосувати інноваційні педагогічні прийоми та       

технології; 
- Будуть готові до початку самостійної педагогічної діяльності 

Ключові слова педагогіка вищої школи, театрознавство, практика 
 

Формат курсу Очний 
 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого        

розуміння тем 
Теми Інструктаж з викладачами кафедр театрознавства, педагогіки і 

психології. 
Узгодження з викладачами профільних предметів теми, яку студент 
буде готувати на практичне заняття (проведення лекції та 
семінарського заняття в студентів молодших курсів).  
Підготовка лекційного та семінарського заняття. 
Проведення заняття за участі викладачів.  
Здача документації, звітів. 
Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 
контроль, форма 

Проведення лекційних та семінарських занять з обраних тем, 
Усний 

Пререквізити Для проведення практики студенти потребують глибоких знань з        
театрознавчих та гуманітарних дисциплін: вступ до театрознавства,       
історія зарубіжного театру, історія українського театру,      
театрознавство, сучасні контексти театрально-критичного процесу,     
сценографія, педагогіка вищої школи, історія, філософія та ін. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися 
під час викладання 

курсу 

Консультація, практичне заняття, семінарське заняття. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і        
операційних систем, доступу до мережі Інтранет. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються       
за наступним співідношенням:  
• практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50; 
 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх        
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань      
на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання       
в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади         
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної      
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її         
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи       
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання.       
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття          
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість       
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані       
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів        
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література,       



яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем         
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.          
Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та         
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на      
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового       
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на       
заняттях та активність студента під час практичного заняття;        
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування       
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями       
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та           
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку. Підготовка лекції та семінарського заняття згідно навчальної програми        
обраного курсу та предмету, на котрому проводитиметься підсумкове        
заняття з педагогічної практики 

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

 

СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. 
/ 
дата 
/ 
год.- 

Тема, план, короткі   
тези 

Форма 
діяльност
і 
(заняття) 
(лекція, 
самостій-
на, 
дискусія, 
групова 
робота)  

Література. Ресурси в   
інтернеті 

Завдання, 
год 

Термін 
виконан
ня 

1 
тиж.
вер. 

Інструктаж з 
викладачами кафедр 
театрознавства, 
педагогіки і 
психології. 

інструкта
ж 

   

2 
тиж.
вер. 

Узгодження з 
викладачами 
профільних предметів 
теми, яку студент 
буде готувати на 
практичне заняття 
(проведення лекції та 
семінарського заняття 
в студентів молодших 
курсів).  

консульта
ція 

   

3 
тиж. 
Вер. 
– 1  
тиж. 
Жов. 

Підготовка 
лекційного та 
семінарського 
заняття. 

Самостій
на робота 

   



2-3 
тиж. 
Жов. 

Проведення заняття 
за участі викладачів.  

Практичн
а робота 

   

4 
тиж. 
жов. 

Здача документації,  
звітів. 

Звіт про 
практичн
у роботу 
(письмов

ий) 

   

 


