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СИЛАБУС 

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (ВИКОНАВСЬКОЇ) 

 

Рівень вищої освіти Перший  

Складова навчального плану 

(обов’язкова, вибіркова) 

Обов’язкова  

Загальна кількість кредитів та 

кількість годин для вивчення 

дисципліни 

8 кредитів 

240 год. 

 

Вид підсумкового контролю Диференційований залік 

Посилання на освітній контент 

дисципліни в CMS Moodle (за 

наявності) або на іншому ресурсі 

https://classroom.google.com/u/1/h 

 

 

Мова викладання Українська 

Консультації Очні консультації: кількість годин і 

розклад присутності на кафедрі згідно з 

графіком консультацій  

Онлайн-консультації: розклад присутності 

викладача на спеціальному форумі. 
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Виробнича (виконавська) практика здобувачів вищої освіти належить 

до обов’язкових компонентів освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти і проводиться у 8 семестрі в обсязі 8 

кредитів (240 год.) за системою ЄКTС. 

Мета виробничої (виконавської) практики: підготовка студентів до 

виконавської діяльності у театральній виставі, театралізованому видовищі, 

естрадному номері, інших культурно-мистецьких заходах, вдосконалення 

практичних навичок та професійних компетентностей в контексті здобуття 

професійної кваліфікації Актор, ведучий театралізованих видовищ і свят за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальності «Сценічне 

мистецтво», виховання потреби систематично оновлювати свої знання та 

творчо їх застосовувати в практичній діяльності, виховання 

високопрофесійного фахівця і національно-свідому особистість в царині 

сценічного мистецтва. 

Завдання:  

– формування професійного досвіду виконавської діяльності в якості 

артиста драми, ведучого театрально-видовищних заходів, який студенти 

набувають в сценічних умовах театрально-видовищної установи та інших 

установ і закладів культури та мистецтв;  
– ознайомлення із специфікою роботи драматичного актора в 

різноманітних театральних жанрах (комедія, драма, фарс, трагедія); 

– ознайомлення із специфікою виконавської діяльності актора-

аніматора, ведучого театралізованого видовища, ведучого обрядових дій, 

ведучого івент-заходів, конферансьє тощо; 

– ознайомлення з усіма складовими компонентами акторської 

(виконавської) праці на всіх етапах підготовки і випуску вистави, 

театралізованого видовища тощо;  

– осягнення роботи базової театрально-видовищної установи 

зсередини, знайомство зі специфікою суміжних професій: режисера, 

драматурга, сценографа, звукорежисера, а також виробничих цехів; 

– формування навиків співпраці з режисером, акторами, хореографом, 

хормейстером, художником з костюмів тощо; 

– формування психологічної готовності до співпраці в єдиному 

ансамблі, здатності діяти у межах єдиного художнього задуму; 

дотримуватись трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, етики 

взаємовідносин у творчому колективі; 

– набуття професійних умінь та навиків щодо створення сценічного 

образу (творчого задуму ролі, визначення місця персонажу в системі образів 

п’єси, наскрізної дії, логіки поведінки, перспективи ролі, втілення 

запропонованих обставин п’єси і ролі). 

– набуття професійних умінь та навиків дійового аналізу п’єси та ролі, 

ідейно-тематичного, логічно-інтонаційного, дійового аналізу літературного 

твору; 



– вироблення у студентів навичок самостійної роботи над роллю у 

виставі, над програмою виступу актора-аніматора, ведучого театралізованого 

видовища, ведучого обрядових дій, ведучого івент-заходів, конферансьє тощо; 

– перевірка ступеню готовності майбутнього фахівця до самостійної 

роботи в умовах реального виробництва національного культурно-

мистецького продукту; 
– підготовка до участі в демонстрації творчого проекту (показу вистав, 

театралізованих видовищ тощо) є формою атестації випускників освітньо-

професійної програми «Акторська майстерність». 

 

Загальні компетентності (ЗК): 

  ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

 ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

 ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

 ЗК07. Здатність працювати в команді. 

 ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

 ЗК09. Здатність до абстрактного, критичного і образного мислення. 

 ЗК10. Здатність виявляти національну свідомість, патріотизм, дбати 

про національно-культурний і духовний розвиток України, плекати 

традиційні національні й загальнолюдські цінності. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):  

 СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності.  

 СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-

мистецьких процесів.  

 СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими 

технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та 

популяризації творчого продукту.  

 СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових 

складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності. 

 СК13. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проєкти з 

метою популяризації сценічного мистецтва в широких верствах 

суспільства, в тому числі і з використанням можливостей театральної 

преси, телебачення, Інтернету. 



 СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі 

критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного 

мистецтва. 

 СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, жанрах та 

видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів.  

 СК18. Здатність сформувати і керуватися у творчій діяльності актора 

власним над-надзавданням, спрямованим на розвиток українського 

театрального мистецтва, моделювання його засобами розвитку 

морально здорового суспільства, виховання патріотизму, волі, 

національної гідності.  

 СК19. Здатність бути мовною особистістю, виявляючи мовну та 

мовленнєву компетентність, професійне володіти сценічним 

мовленням, красномовством, фаховою мовою сценічного мистецтва. 

 

Програмні результати навчання (ПР): 

  ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово.  

 ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній 

літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах. 

 ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення до розв’язання відповідних задач професійної 

діяльності у сфері сценічного мистецтва. 

 ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані 

рішення для їх розв’язання. 

 ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.  

 ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для 

показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.  

 ПР14. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного 

мистецтва у контексті сучасного художнього життя.  

 ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, 

твори літератури та мистецтва з урахуванням історичного контексту. 

Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного 

мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-

художнього процесу. 

 ПР16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого 

розвитку, здійснювати психологічну саморегуляцію. 

 ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проектів у 

сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і нефахівців 

інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід. 

 ПР22. Знати основні закони акторської майстерності; виявляти мовну 

та мовленнєву компетентність, володіння сценічним мовленням, 

розкривати за допомогою словесної дії внутрішній світ, соціальні, 

психологічні, національні риси персонажа. 

 



План проходження виробничої практики (виконавської) 

 

1. Оформлення документів про проходження виробничої (виконавської) 

практики (наказ про проходження практики, підготовка листів у відповідні 

організації, де відбуватиметься практика тощо).  

2. Ознайомлення з програмою та планом практики.  

3. Інструктаж з техніки безпеки та суворе дотримування правил охорони 

праці й техніки безпеки. 

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

5. Ознайомлення з етапами підготовки вистави, театралізованого видовища 

до випуску (прем’єри).  

6. Участь у роботі театрально-видовищної установи на етапі випуску вистави, 

театралізованого видовища тощо.  

7. Відвідування студентами читки п’єс (сценаріїв), репетицій та здачі вистав, 

театралізованих видовищ у яких вони не задіяні;  

8. Участь у репетиційному процесі театрально-видовищних установ за 

індивідуальним графіком;  

9. Участь у виставах, шоу-програмах діючого репертуару за домовленістю із 

дирекціями театрально-видовищних установ;  

10. Відвідування вистав, театралізованих видовищ в театрально-видовищних 

установах України;  

10. Фіксація і аналіз (у письмовій формі) свого досвіду під час роботи над 

роллю, над програмою виступу актора-аніматора, ведучого театралізованого 

видовища, ведучого обрядових дій, ведучого івент-заходів, конферансьє 

тощо.  

11.Оформлення та подання керівникові практики звіту про проходження 

практики, оформленого відповідно до вимог Положення про проведення 

практики студентів бакалаврського та магістерського рівнів НАККіМ; 

щоденника практики, оформленого належним чином і завіреного підписом 

керівника бази практики; індивідуального завдання – письмового аналізу 

роботи над відповідною роллю у виставі, над програмою виступу у 

різноманітних театрально-видовищних заходах.  

10. Захист звіту про проходження практики на засіданні кафедри. 

 

Загальний обсяг виробничої практики (виконавської) – 240 год. 

  



Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни 

 

1. Шлемко О. Д. Методика виховання інтонаційно-логічної виразності 

сценічного мовлення // Культурно-мистецьке середовище: творчість та 

технології : Зб. матеріалів Десятої Міжн. наук.-творчої конф., м. Київ, 21 

квітня 2017 р. Київ : НАКККіМ, 2017. C. 158-161. 

2. Шлемко О. Д. Драма Г. Хоткевича «Довбуш» у ракурсі сучасних 

досліджень // Науковий вісник Київського національного університету 

театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: Зб. наук. праць Київ, 

2017. Вип. 20. С. 160-166. 

3. Шлемко О. Д. Підтекст як невід’ємний чинник сценічного мовлення // 

“Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: 

дискурси і дискусії”: Зб. наукових праць / Наук. ред., упор. : С. Садовенко. 

Київ : НАКККіМ, 2019. С. 218-224. 

4. Шлемко О. Д. Критичне осмислення теоретичної спадщини 

К. Станіславського у галузі сценічного мовлення // Сценічне мистецтво у 

світовому культурному просторі XXI століття: Матеріали І Всеукраїнської 

наук. конференції "Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі 

XXI століття". Київ : КНУКіМ, 2019. С. 55-59. 

5. Шлемко О. Д. Літературна композиція як важливий етап опанування 

студентами мистецтвом художнього слова // Діяльність продюсера в 

культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: творчі діалоги: Зб. наукових 

праць / Упор., наук. ред., відповід. за вип.: С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 

2020. С. 232-235. 

6. Шлемко О. Д. Специфіка формування сценічного образу вистави // 

Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси: матеріали ІІ 

Всеукраїнської наукової конференції професорсько-викладацького складу, 

докторантів, аспірантів та магістрантів. Київ : Вид. центр КНУКІМ, 2020. 

С. 203-208. 

7. Шлемко О. Д. Сценічна мова: методика сценічного виконання 

гумористичних творів: методичні рекомендації до практичних занять для 

здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 026 «Сценічне 

мистецтво». Київ : НАКККіМ, 2021. 40 с. 
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Посилання на сайти 

Наукова електронна бібліотека www.elibrary.ru 

Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського   
http://www.nbuv.gov.ua/ 

Національна бібліотека України імені Ярослава 

Мудрого 
http://nlu.org.ua/ 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, проектор, екран, Інтернет, фліпчарт (магнітно-маркерна дошка) для 

проведення лекційних, практичних занять. 

Мобільний пристрій (телефон, ноутбук) з інтернет доступом для: 

– комунікації та опитувань; 

– виконання завдань з самостійної роботи; 

– тестування;  

– підсумкового контролю: екзамену. 
 

Види та методи навчання і оцінювання 
 

Методи навчання 

МН1 – бесіда; 

МН2 – диспут;  

МН3 – інтерактивне навчання; 

МН4 – демонстрування; 

МН5 – практичний метод (конспектування, тезування, анотування, 

розв’язання практичних завдань тощо); 

МН6 – самостійна робота (опрацювання лекційного матеріалу, підготовки до 

семінарських занять, індивідуальна науково-дослідна робота тощо) 
 

http://www.elibrary.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://nlu.org.ua/


Методи оцінювання результатів навчання 

МО1– усне або письмове опитування;  

МО2 – діалогове спілкування; 

МО3 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО4 –залік. 
 

Організація оцінювання 

 

В триденний термін після закінчення практики студенти зобов’язані 

подати керівникові практики:  

 письмовий звіт про проходження практики, оформлений відповідно 

до стандарту НАКККіМ;  

 щоденник практики, оформлений належним чином і завірений 

підписом керівника від бази практики;  

 індивідуальне завдання – письмовий аналіз роботи над відповідною 

роллю у виставі, над програмою виступу в театралізованому видовищі тощо;  

 

Система та критерії оцінювання 

 

Оцінювання виробничої (виконавської) практики здійснюється 

відповідно до критеріїв, визначених програмою практики. Оцінка вноситься в 

заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку студента. 

Поточний контроль покладено на керівника практики від кафедри, 

який відслідковує своєчасне прибуття студентів до місць практики, здійснює 

контроль за виконанням ними програми практики та термінами її 

проведення, контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту 

студентів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і 

техніки безпеки на базі практики. 

Формою підсумкового контролю з виробничої (виконавської) практики 

є диференційований залік, який приймає комісія, призначена завідувачем 

кафедри у формі захисту студентом звіту з практики. 

Результат диференційного заліку включає результат поточного 

контролю та результат підсумкового контролю і оцінюється за 100-бальною 

шкалою, яка переводиться в національну чотирибальну шкалу («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно») і шкалу ЄКТС.  

Співвідношення розподілу балів визначається таким чином:  

50 балів – за виконання програми практики;  

50 балів – диференційований залік. 

Студент, який не виконав програму практики без поважної причини, 

отримує оцінку «незадовільно», що є академічною заборгованістю. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється 

згідно з Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти НАКККіМ за такими рівнями та критеріями: 

 



Суми 

балів за 

100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка  

в ЄКТС 

Значення 

оцінки ЄКТС 

Критерії  

оцінювання 

Рівень 

компетент 

ності 

Оцінка за 

національною  

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно - здобувач вищої 

освіти виявляє 

особливі творчі 

здібності; 

- вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 

знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію; 

- вміє використовувати 

набуті знання і вміння 

для прийняття рішень у 

нестандартних 

ситуаціях; 

 - переконливо 

аргументує відповіді, 

- самостійно розкриває 

власні здібності  

Високий 

(творчий) 

Відмін

но 

Зарах. 

(відмін 

но) 

82-89 В дуже добре - здобувач вищої 

освіти вільно володіє 

теоретичним 

матеріалом, застосовує 

його на практиці;  

- вільно розв'язує 

вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях;  

- самостійно виправляє 

допущені помилки, 

кількість яких незначна  

Достатній 

конструктивно

-варіативний 

 

Добре Зарах. 

(добре) 

74-81 С добре здобувач вищої освіти 

вміє зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизувати 

інформацію під 

керівництвом 

викладача, загалом; 

- самостійно 

застосовувати її на 

практиці; 

-контролювати власну 

діяльність; 

-виправляти помилки, з 

поміж яких є суттєві; 

- добирати аргументи 

для підтвердження 

думок  

 Добре Зарах. 

(добре) 



Суми 

балів за 

100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка  

в ЄКТС 

Значення 

оцінки ЄКТС 

Критерії  

оцінювання 

Рівень 

компетент 

ності 

Оцінка за 

національною  

шкалою 

екзамен залік 

64-73 D задовільно - здобувач вищої освіти 

відтворює значну 

частину теоретичного 

матеріалу; 

- виявляє знання і 

розуміння основних 

положень, 

- за допомогою 

викладача може 

аналізувати навчальний 

матеріал; 

- виправляти помилки, 

з-поміж яких є значна 

кількість суттєвих  

Середній 

репродук-

тивний 

Задові 

льно 

Зарах. 

(задові

льно) 

60-63 Е достатньо здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 

матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, 

значну частину його 

відтворює на 

репродуктивному рівні  

 Задові 

льно 

Зарах. 

(задові

льно) 

35-59 FХ незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрово 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні окремих 

фрагментів, що 

становлять незначну 

частину навчального 

матеріалу  

Низький 

рецептивно- 

продуктив 

ний 

Незадо

вільно 

Не 

зарах. 

(незадо

вільно) 

1-34 F незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні елементарного 

розпізнання і 

відтворення окремих 

фактів, елементів, 

об'єктів 

 

Низький 

рецептивно

- продуктив 

ний 

Незадо

вільно 

Не 

зарах. 

(незадо

вільно)  

 

Політика дисципліни  

 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, 

методисти та адміністрація діють відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу НАКККіМ, Положення про проведення практики 

студентів бакалаврського та магістерського рівнів НАКККіМ, Кодексу 

академічної доброчесності НАКККІМ, Положення про систему забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти НАКККІМ, Системи 



внутрiшнього забезпечення якостi ocBiTHboT дiяльностi та якостi вищоi освiти.
Yci стуленти зобов'язанi виконувати програму практики i проходити Bci

форми поточного та пiдсумкового контролю.
Пiд час проходження практики студенти мають вести щоденники

практики, працювати над виконанням iндивiдуального завдання.
Керiвник практики доводить до зд9ýувачiв вищоi освiти систему вимог

та правил Тхньоi поведiнки, необхiдностi дотримання трудовоi дисциплiни,
технiки безпеки.

Полiти ка доброчесностi

Злобувач вищоТ освiти, виконуючи самостiйну або iндивiдуальну
роботу, повинен дотримуватись полiтики доброчесностi. У разi наявностi
плагiату в будь-яких видах робiт здобувача вищоТ освiти, BiH отриму€
незадовiльну оцiнку i повинен повторно виконати свос завдання.

Розробник: Шлемко О. Щ., кандидат мистецтвознавства,
кафелри режисури та акторськоТ майстерностi, заслуж€на

, професор
стка УкраТни

/
(пiлпис, ПIБ)
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мистецтвозцавства, доцент, професор кафелри режисур
майстерностi, заслужена артистка Украiни
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акторськоТ

{6ion"c, ПIБ)

доцент,

доцеI-1т, народна
Завiдувачка кафелри
режисури та aкTopcbкoi MaйcTepllocтi: Хоролеltь Л.

(пiлпис, ПIБ)

артистка УкраТни
(пiдпис, ПIБ)


	12. Обертинська А. П. Основи теорії драми та сценарної майстерності: навч. посібник. Київ : Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2002. 132 с.

