


 
 

 

 



Загальне положення 

 

Відповідно до Положення про навчальну практику студентів вищих 

навчальних закладів України (наказ № 93 від 04.08.1993р.), методичних 

рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів 

України (№ 31-5/97 від 14.02.1996р.) в Навчально-науковому Інституті мистецтв на 

спеціальності ―Хореографія‖ передбачаються навчальна та виробнича практики 

студентів, які мають забезпечити безперервність та послідовність формування 

професійно значущих умінь та навичок майбутніх керівників хореографічних 

колективів, балетмейстерів, артистів балету. 

Навчальна (безвідривна) практика студентів (2 тижні) 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. 

Виробнича практика студентів проводиться з відривом від занять на протязі 6 

тижнів у визначеному хореографічному колективі.  

         Мета практики – набуття практичних вмінь і навичок з керівництва 

хореографічним колективом, здійснення танцювальної постановки на учасниках 

колективу. 

За навчальним планом спеціальності ―Хореографія‖ практика передбачається: 

 

ІІІ курс – V семестр – 2 тижні – навчальна (безвідривна) практика. 

ІV курс – VІІІ семестр – 6 тижнів – планова виробнича практика. 

 

Базами проходження фахової практики можуть бути – дитяча хореографічна 

школа, танцювальна школа Влада Ями, міський центр дитячої та юнацької 

творчості, національний академічний ансамбль пісні і танцю «Гуцулія», дитячі 

хореографічні колективи міста Івано-Франківська.   

Схема (семестрова) проходження практики студентами хореографічного 

відділення Інституту мистецтв 



 

Курс Семестри Примітка 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X 

І  

 

          

ІІ    

 

        

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 нараду, 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. 

 

Загальні завдання практики. 

Найголовнішим завдання хореографічної 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 іншими 

особами, що сприяють його розвитку. 

 

Права студента – практиканта 

1. Студент – практикант має право обирати місце проходження практики в межах, 

визначених Інститутом мистецтв і погоджених ректоратом університету. 

2. Через поважні обґрунтовані причини студент має право бути відсутнім на 

робочому місці, з подальшим відпрацюванням пропущених днів (для І-ІІІ курсів). 

3. Студент – практикант має право на консультації будь-кого з викладачів фахових 

дисциплін, а також викладачів загально університетських кафедр. 

4. У разі потреби студент – практикант має право змінити місце проходження 

практики, але не пізніше ніж через тиждень від її початку (для студентів ІV курсу). 

Своє рішення студент повинен письмово обґрунтувати. 

5. Отримання студентом незадовільної оцінки за проходження практики не 

позбавляє його права на її повторне проходження (для студентів І-ІV курсів). 

 

 

 

Обов’язки студента – практиканта. 

1. Під час проходження практики студент зобов’язаний дотримуватися правил 

внутрішнього розпорядку закладу, розпоряджень адміністрації, керівника практики 



й фахового методиста. У випадку невиконання їх вимог студент може бути 

відсторонений від проходження практики. 

2. Студент – практикант зобов’язаний перебувати в навчально-виховному закладі: 

- 2 год. щоденно – ІІІ курс 

- 6 год. щоденно – ІV курс. 

   Відсутність студента у робочий час можлива тільки з дозволу адміністрації 

закладу чи фахового керівника практики. 

3. Студент – практикант повинен виконувати всі види робіт, передбачених 

програмою практики, ретельно готуватися до кожного заняття і загальних заходів, 

бути зразком організованості, дисциплінованості, вихованості і працьовитості. 

 

Зміст навчальної практики 

ІІІ курс (VІ семестр) 

Навчальна (безвідривна) практика студентів ІІІ курсу проводиться без відриву 

від занять (2 тижні). 

Мета навчальної практики  полягає в ознайомленні студентів зі специфікою 

майбутнього фаху, отримання професійних умінь і навичок із загально-професійних 

та спеціальних дисциплін, розкрити студентам перспективи розвитку спеціальності 

«Хореографія». 

У відповідності до баз практик визначених освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою ОП навчальна практика  має такі завдання: 

- 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, асистентсько-балетмейстерської, 

виконавської, організаційної діяльності; 

- узагальнити отриманий досвід в своїй сфері професійної діяльності. 

 

  

 Індивідуальні завдання: 

- ознайомлення із структурою навчального закладу; 



- відвідування занять, уроків, репетицій у відповідному закладі; 

- вивчення передового досвіду педагогів-хореографів; 

- створення психолого-педагогічної характеристики на одного учасника навчального 

процесу та на колектив; 

- опис планів-конспектів уроків, занять та репетицій; 

- проаналізувати результати отриманих знань; 

 

В кінці практики студент здає щоденник проходження практики, психолого-

педагогічні характеристики на одного учасника танцювального колективу та на 

танцювальний колектив,  план-конспект заняття або репетиції, відгук фахового 

керівника про проходження практики. 

 

ІV курс (VІІІ семестр) 

Виробнича практика студентів ІV курсу проводиться з відривом від занять на 

протязі 6 тижнів у визначеному хореографічному колективі.  

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.  

Завданнями 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. 

 Зміст виробничої практики. 



Теоретичний модуль. Під час виробничої практики студенти 

ознайомлюються із структурою навчального закладу,  закріплюють знання та  

формують уміння щодо організації навчально-виховного процесу у хореографічних 

колективах та позашкільних мистецьких закладах: закріплюють теоретичні знання 

та набувають практичних умінь щодо здійснення професійної діяльності – 

організаційної, навчальної та виховної; узагальнюють, систематизують та 

реалізують на практиці набуті  фахові компетентності.    

Вивчають сучасні методики та методи навчання мистецьким дисциплінам 

(хореографії) у хореографічних колективах різного спрямування, позашкільних 

мистецьких закладах. 

Протягом першого тижня студенти - практиканти повинні ознайомитись з 

базовим навчальним закладом, адміністрацією, вчителями, керівниками 

хореографічних гуртків та студій; отримати інструктаж з техніки безпеки та правил 

охорони праці, скласти план роботи.   

Практичний модуль. Практиканти відвідують заняття, репетиції, ведуть 

психолого-педагогічні спостереження. 

З першого дня практики студенти обов'язково ведуть щоденник практики, де 

фіксується виконання індивідуального плану роботи. Індивідуальний план роботи 

складається на основі календарно-тематичного плану роботи керівника колективу і 

затверджується керівником та методистом. 

Протягом 2-го - 6-го тижня практиканти повинні підготувати і провести 

залікове відкрите заняття, поставити хореографічну постановку на учасниках 

колективу та здійснити відеозапис хореографічної постановки. Скласти психолого-

педагогічну характеристику на учасника колективу та на колектив в цілому. На 

останньому тижні практиканти повинні завершити оформлення звітної документації 

та подати її на перевірку, прийняти участь в обговоренні наслідків практики на 

підсумковій конференції у школі. 

 Звіти  студентів про роботу, яка виконувалась впродовж практики, 

приймається на фахових кафедрах факультету у вигляді диференційованого заліку. 

 Модуль самостійної роботи. В продовж всієї практики студенти збирають 

матеріали для написания курсових проектів з фахових дисциплін, проведення 

психолого-педагогічних досліджень; 



 

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. 

 

 В кінці проходження практики студент-практикант подає: 

- щоденник проходження практики; 

- психолого-педагогічні характеристики на одного учасника танцювального 

колективу та на танцювальний колектив; 

- відгук керівника колективу; 

- план відкритого заняття; 

- відеозапис постановки. 

  Підведення підсумків навчальної та виробничої практики. 

З метою аналізу роботи студентів-практикантів проводиться підсумкова 

конференція спочатку у базових закладах (оцінка результатів практики фахівцями, 

керівниками, адміністрацією), потім  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, теоретична підготовка, 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. 

 

 

 

Критерії оцінювання 

 



5 

 «відмінно» 

А 

всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено 

вміння студента застосовувати і творчо використовувати 

педагогічні та методичні знання, пов’язані з особливостями і 

засобами педагогічної діяльності. Звіт подано у встановлений 

термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику 

студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом 

усього періоду проходження практики, є характеристика, 

підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. 

Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за 

практику від бази – «відмінно». 

4,5  

«добре» 

В 

завдання виконані правильно, але недостатньо повно. Звіт 

подано у встановлений термін, який містить  всі структурні 

елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано 

зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, 

є характеристика, підписи керівника від бази та університету 

завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка 

керівника за практику від бази – «дуже добре». 

 4  

«добре» 

С 

завдання практики виконано, але неповно. Звітна 

документація оформлена згідно вимог. У щоденнику 

студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом 

усього періоду проходження практики, є характеристика, 

підписи керівника від бази та університету завірені 

печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка 

керівника за практику від бази – «добре». 

3,5 

«задовільно» 

Д 

 

завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході 

виконання завдань допускалися помилки. Звітна 

документація недооформлена або оформлена з помилками. 

Щоденник не вірно оформлено. У характеристиці-відгуку 

оцінка керівника за практику від бази – «задовільно». 

3  

«задовільно» 

Е 

 

завдання виконано з помилками. Всі завдання практики 

виконувалися, але допущені неточності. Документація 

оформлена неповно, з помилками. Щоденник недооформлено. 



У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від 

бази – «задовільно». 

2 

«незадовільно» 

F 

завдання невиконані. Звітна документація оформлена з 

помилками. Відсутній щоденник, характеристика-відгук. 
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