


 

 

 



1. Вступ 

   

 

1.1. Відповідно до Положення про організацію та проведення практики у Державному 

вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» Схвалено на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 26 березня 2013 р. (протокол № 3), рекомендацій про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, ухвалених рішенням 

Вченої ради Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» 

від 24 квітня 2013 року (протокол № 5), в Навчально-науковому інституті мистецтв на 

спеціальності “Хореографія” передбачається навчальна та виробнича практика студентів, яка 

має забезпечити безперервність та послідовність формування професійно значущих умінь та 

навичок майбутніх керівників хореографічних колективів, балетмейстерів, артистів балету. 

             Навчальна практика студентів проводиться паралельно з вивченням фахових 

дисциплін та їх методик. Тому особливе значення надається узгодженню і координації змісту 

й методів організації навчальних занять з цих дисциплін і навчальної практики, 

взаємозв’язку студентів до майбутньої професійної діяльності. В зв’язку з цим заняття з 

фахових дисциплін проводяться в органічній єдності з метою і завданням практики. 

             Організація навчальної практики має за мету навчити студентів застосовувати знання 

й уміння здобуті під час вивчення фахових дисциплін. 

Виробнича практика студентів проводиться з відривом від занять на протязі 6 тижнів 

у визначеному хореографічному колективі.  

             За навчальним планом спеціальності “Хореографія” практика передбачається: 

ІІІ курс – VІ семестр – 2 тижні – навчальна (безвідривна) практика 

ІV курс – VІІІ семестр – 6 тижнів – виробнича практика 

Схема (семестрова) проходження практики студентами-хореографами  Навчально-наукового 

інституту мистецтв 

 

Курс 
Семестри 

Примітка 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X 

ІІІ     2 

тижні 

      

ІV        6 

тижнів 

   

 

          Розподіл студентів на практику здійснюється згідно розпорядження директора 

Навчально-наукового інституту мистецтв при погодженні з ректоратом університету. 



Кількість студентів розподілених до одного навчального закладу визначається його 

особливостями: наявності досвідчених мистецько-педагогічних кадрів, відповідною 

матеріально-технічною базою тощо. 

          Перед виходом студентів на практику дирекція Навчально-наукового інституту 

мистецтв організовує настановчу конференцію, на якій до відома студентів доводиться наказ 

про розподіл практикантів, оголошуються керівники – методисти та фахові керівники, які 

будуть надавати методичну допомогу і здійснювати контроль за проходженням практики.  

1.2. Основні обов'язки керівника практики: 

 підготовка та проведення настановної конференції для ознайомлення студентів з 

змістом та завданнями практики, графіком роботи, звітною документацією; 

 аналіз роботи студентів за період практики і доведення узагальнених висновків на 

підсумкові й конференції; 

 здійснення контролю за проходженням студентами практики; 

 забезпечення організації самостійної роботи студентів та надання рекомендацій 

стосовно основних завдань; 

 інформування адміністрації навчального закладу фактичних термінів початку і 

закінчення практики, складу груп студентів, хід  проходження студентами практики, 

стану охорони праці та протипожежної безпеки на базі практики; 

 участь в обговоренні й оцінці результатів практики. 

1.3. Основні обов'язки студентів: 

 дотримання правил внутрішнього розпорядку базового закладу, статутних вимог до 

керівника колективу, розпоряджень адміністрації та методистів фахових кафедр; 

 знаходження у мистецькому закладі не менше 6 годин щоденно: протягом цього часу 

крім виконання завдань практики (проведення уроків, занять, репетицій, виховних 

заходів тощо) практикант має якомога більше спілкуватись з учасниками колективу 

вивчаючи їх психолого-педагогічні особливості, взаємини в колективі, проводити 

індивідуальну роботу, репетиційну та концертну діяльність; 

 виконання усіх видів робіт, передбачених програмою практики, бути для 

учасників танцювального колективу взірцем організованості та працьовитості; 

 виконання всіх завдань практики; 

 ведення щоденника практики, підготовка й своєчасне подання на перевірку 

звітної документації. 

 

 

 



2.1.Мета та завдання практики 

2.1. Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати 

самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, 

формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.                                    

2.2. Завдання: 

навчальної практики: 

 ознайомити з методами та засобами хореографічної педагогіки у навчальній, 

постановочній, репетиційній діяльності; 

 сприймати інформацію, творчо її переосмислювати та застосовувати в процесі своєї 

професійної діяльності; 

 аналізувати результати педагогічної, асистенсько-балетмейстерської, виконавської, 

організаційної діяльності; 

 узагальнити отриманий досвід в своїй сфері професійної діяльності. 

виробничої практики : 

 поглиблення та закріплення   теоретичних знань з усіх дисциплін  навчального плану; 

 перевірка готовності студентів до практичної роботи керівника хореографічного 

колективу через самостійне вирішення навчально-виховних проблем; 

 ознайомлення студентів з сучасними методиками організації навчального процесу в 

хореографічних колективах різного спрямування, педагогічним досвідом вчителів - 

фахівців, керівників творчих дитячих колективів; 

 збір матеріалів до написання курсових та наукових робіт. 

 

2.3. Головною базою практики є середні навчальні заклади освіти та культури, що можуть 

забезпечити проведення студентами уроків, занять, репетицій, виховних заходів  з необхідної 

спеціальності. Зважаючи на необхідність підвищення фахової підготовки студентів як 

майбутніх спеціалістів з хореографії, базами проходження фахової практики можуть бути 

обрані мистецькі навчальні заклади, дитячі хореографічні колективи. 

3.  Зміст практики. 

 

ІІІ курс (VІ семестр) 

 

         Навчальна (безвідривна)  практика студентів ІІІ курсу проводиться без відриву від 

занять і має на меті закріплення отриманих знань, вмінь, навичок і їх творче використання. 

  До змісту практики студентів ІІІ курсу входить: 



 вивчення передового досвіду педагогів-хореографів базового закладу; 

 вивчення психолого-педагогічної характеристики одного учасника та танцювального 

колективу в цілому; 

 відвідування уроків, занять, репетицій; 

 запис ходу уроків, занять, репетицій  відвіданих студентами; 

 складання плану-конспекту одного заняття (за вибором студента) . 

 

ІV курс (VІІІ семестр) 

         Виробнича практика студентів ІV курсу проводиться з відривом від занять на протязі 6 

тижнів у визначеному згідно розподілу мистецькому закладі (колективі).  

Мета практики – набуття практичних вмінь і навичок з керівництва хореографічним 

колективом, здійснення танцювальної постановки  на учасниках колективу. 

 До змісту практики студентів ІV курсу входить: 

 знайомство з керівниками та учасниками танцювального колективу; 

 ознайомлення з навчально-виховними планами роботи колективу та його 

танцювальним репертуаром; 

 відвідування занять танцювального колективу; 

 підготовка та проведення відкритого заняття; 

 здійснення власної хореографічної постановки на учасниках танцювального 

колективу; 

 опис хореографічної постановки та її відеозапис. 

   

 

3.2. Індивідуальні завдання: 

 вивчення    методики    викладання     у   хореографічних колективах   з    метою    

використання напрацьованого матеріалу при написанні курсових та дипломних 

проектів; 

 вивчення навчально-методичного та педагогічного досвіду фахівців, керівників 

гуртків та колективів;  

 формування    у    учнів    національної   свідомості    засобами   хореографії; 

 профорієнтаційна робота. 

 

4. Форми і методи контролю. 

Контроль за проходженням практики здійснюється у декількох напрямках: 

 фіксація   старостами   груп   і   груповими   керівниками   практики   відвідування   



занять, уроків, репетицій у відповідному закладі,  кожний студент повинен 

відпрацювати не менш 6 годин на день, ЗО годин та тиждень; 

 ведення   щоденних   записів,   які   фіксують   усі   види   роботи   практиканта   

протягом     практики, звіт-характеристика студента-практиканта та звіти методистів; 

 оцінка наслідків практики вчителями фахівцями, класними  керівниками, керівниками 

творчих   дитячих    колективів,   шкільними   психологами,   груповими    

керівниками    і     методистами; 

 диференційований залік з практики. 

5. Вимоги до звіту. 

В кінці практики студент ІІІ курсу подає: 

 щоденник проходження практики; 

 психолого-педагогічну характеристику на одного учасника танцювального колективу; 

 психолого-педагогічна характеристика танцювального колективу; 

 запис ходу уроків  відвіданих студентами; 

 запис плану-конспекту  заняття або репетиції; 

  відгук фахового керівника про проходження практики. 

 

В кінці проходження практики студент-практикант ІV курсу подає: 

 щоденник проходження практики; 

 психолого-педагогічна характеристика танцювального колективу; 

 психолого-педагогічна характеристика на одного учасника танцювального колективу; 

 фото (електронний і цифровий варіант) 

 

 план-конспект відкритого заняття; 

 опис рухів хореографічної постановки; 

 відеозапис хореографічної постановки; 

 Відгук керівника або директора установи проходження практики (характеристика). 

6. Підведення підсумків практики. 

З метою аналізу роботи студентів-практикантів проводиться підсумкова конференція 

спочатку у базових закладах (оцінка результатів практики вчителями-фахівцями. класними 

керівниками, адміністрацією), пізніше  на факультеті (виступи студентів з відгуками про їх 

роботу у базових закладах, пропозиції щодо покращення її роботи практикантів, виступи 

керівників -методистів). 

Комісія у складі завідувача кафедри, керівників та методистів практики виставляє у 



залікову відомість диференційовану оцінку, яка складається з трьох модулів: теоретична 

підготовка, практичні вміння та оформлення документації. Оцінка з практики враховується 

на рівні з іншими, що характеризують успішність студента. Студент, що не виконав 

програму практики, отримав незадовільну оцінку, відраховується з університету. 

 

 


