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Опис виробничої (хореографічної) практики за фахом 

 

 

Найменування 

показників 

Освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 12 

Магістр 
 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

         Семестр      

Загальна кількість 

годин – 360 

  

3-й 3-й 

Лекції 

  

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

360 год. 360 год. 

Консультації:                                

  

Вид контролю:  

залік 
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І. Пояснювальна записка 

 

1. Мета практики 

Метою практики є поглиблення, закріплення та вдосконалення 

набутих компетенцій майбутнього фахівця, оволодіння професійним 

досвідом та формування готовності магістрантів до самостійної діяльності 

за фахом, а також збір та опрацювання матеріалів для підготовки 

кваліфікаційних робіт.  

Основний зміст виробничої (хореографічної) практики за фахом 

полягає в ознайомленні з реальним змістом і обсягом праці за фахом та 

оцінити свої професійні компетенції з точки зору відповідності їх вимогам 

до сучасного магістра хореографії, хореографа-постановника. Засвоєння 

програмного матеріалу виробничої (хореографічної) практики за фахом 

забезпечує оволодіння інтегральною компетенцією, а також загальними та 

фаховими компетенціями відповідно до освітньо-професійної програми 

«Хореографія»: ЗК1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань). СК2. Здатність виявляти 

та вирішувати проблеми (дослідницькі,  творчі, організаційні) у сфері 

фахової діяльності. СК3. Здатність здійснювати дослідницьку діяльність у 

сфері хореографії. СК4. Здатність до художньо-критичної діяльності у 

сфері хореографії. СК5. Здатність забезпечувати високу якість організації, 

планування та реалізації навчального і виховного процесу в сфері 

хореографічного мистецтва в закладах вищої освіти. СК6. Здатність 

розробляти і впроваджувати авторські інноваційні педагогічні та мистецькі 

методики та технології. СК9. Здатність до балетмейстерської розробки та 

втілення хореографічних творів. СК11. Здатність створювати 

хореографічну складову в різних мистецько-видовищних формах. 

СК12. Здатність обирати оптимальну стратегію і тактику реалізації 

творчого проекту. СК13. Здатність забезпечувати організацію та 

функціонування професійного та аматорського хореографічного 

колективу. СК14. Здатність презентувати власний творчий, науковий 

продукт, використовуючи традиційні та інноваційні комунікаційні 

технології. СК15. Здатність здійснювати художньо-просвітницьку 

діяльність з метою пропаганди хореографічного мистецтва. 

СК16. Здатність здійснювати захист прав інтелектуальної власності у 

сфері хореографії. СК17. Здатність розробляти і втілювати авторські 
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хореографічні  твори різноманітні за формою, жанром, виражальними 

засобами  з використанням традиційних та новітніх прийомів їх створення. 

Проходження виробничої (хореографічної) практики за фахом 

дозволить узагальнити набуті теоретичні знання в процесі професійної 

діяльності в ролі хореографа-постановника. 

 

2. Передумови для проходження практики 

Передумовою проходження виробничої (хореографічної) практики за 

фахом є опанування дисциплін «Теорія і методика викладання 

хореографічних дисциплін у ЗВО», «Мистецтво балетмейстера», «Практикум 

з класичного танцю», «Практикум з народно-сценічного танцю», «Практикум 

з сучасного танцю», «Практикум з бального танцю». Попереднє опанування 

курсів «ТМ роботи з творчим колективом, «ТМВ хореографії за видами» 

відповідно до освітньо-професійної програми «Хореографія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія 

сприятиме проходженню виробничої (хореографічної) практики за фахом на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Результати навчання здобуті в результаті проходження виробничої 

(хореографічної) практики за фахом передбачають оволодіння практичними 

навичками викладацької, постановчої, виконавської діяльності за фахом. 

Проходження виробничої (хореографічної) практики за фахом передбачає 

також уміння відтворювати драматургічну концепцію хореографічного 

твору, створювати його художню інтерпретацію, особливостей драматургії, 

форми та художнього змісту та оволодіння танцювально-хореографічними 

навичками в процесі створення танцювального номеру чи композиції, які 

поглиблюються у процесі вивчення дисциплін «Мистецтво балетмейстера» 

та «Виконавська майстерність хореографа». Проходження виробничої 

(хореографічної) практики за фахом передбачає розвиток здатності розвивати 

у суспільстві засобами хореографічного мистецтва загальнолюдські та 

мистецькі цінності, демократичні та естетичні ідеали, гуманістичну мораль та 

національну свідомість через усвідомлення мистецького змісту 

хореографічного мистецтва та виконавства його практичної реалізації. 

Знання: особливостей хореографічного 

мистецтва, структурно-змістових 

особливостей хореографічної освіти. 

Уміння: впроваджувати в освітній 

процес здобуті знання та навички.  

ПР-1 

 

Організовувати пошук, самостійний 

відбір, якісну обробку  інформації з 

різних джерел для провадження 

педагогічної,  адміністративно-

управлінської, балетмейстерської, 

науково-дослідної діяльності в 

сфері хореографії. 
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Знання: актуальних проблем 

хореографічної освіти та мистецтва задля 

вдосконалення освітнього процесу. 

Уміння: створювати належний 

психолого-педагогічний клімат та 

взаємодію із учасниками освітнього 

процесу. 

ПР-2 

 

Адаптуватися та діяти в новій 

ситуації, пов’язаній з роботою за 

фахом, генерувати нові ідеї задля 

вирішення проблемних ситуацій. 

Знання: організаторської, 

координаційної діяльності під час 

проходження практики. 

Уміння: впроваджувати в освітній 

процес здобуті знання та навички.  

Комунікація: взаємодія між учасниками 

освітнього процесу.  

ПР-3 

Організовувати колективну 

діяльність задля реалізації планів, 

проектів. 

Знання: актуальної інформації 

дослідницьких, балетмейстерських, 

організаційних, педагогічних проблем у 

процесі фахової діяльності.  

Уміння: застосовувати набуті знання на 

практиці. 

Комунікація: двостороння взаємодія 

між викладачем та учасниками 

освітнього процесу. 

ПР-7 

Виявляти дослідницькі, 

балетмейстерські, організаційні, 

педагогічні проблеми у процесі 

фахової діяльності, причини їх  

виникнення, розробляти програми 

їх вирішення. 

Знання: інноваційних методів та 

технологій навчання та викладання 

хореографії під час проходження 

практики.  

Уміння: запроваджувати заходи 

покращення процесу навчання. 

Комунікація: взаємодія між учасниками 

освітнього процесу, керівництвом, 

підлеглими, колегами. 

ПР-11 

 

Застосовувати ефективні методики 

викладання  хореографічних 

дисциплін, розробляти і 

впроваджувати  авторські методики 

та технології задля оптимізації 

навчального процесу. 

 

Знання: мистецького, педагогічного 

потенціалу хореографічного мистецтва 

задля всебічного розвитку навчаючих.  

Уміння: вибудовувати стосунки 

співробітництва, реалізовувати 

взаємодію та діалог.  

Комунікація:  взаємодія між учасниками 

освітнього процесу. 

ПР-12 

Сприяти різнобічному розвитку 

здобувачів освіти,  використовуючи 

мистецько-педагогічний потенціал 

хореографічного мистецтва. 

Знання: жанрів, форм, драматургічної 

побудови хореографічного твору. 

Уміння: створювати хореографічну 

композицію, застосовуючи креативні 

підходи. 

Комунікація: взаємодія та комунікація у 

сфері хореографічної діяльності.  

ПР-14 

Розробляти та втілювати 

хореографічні твори, креативно  

підходити до обрання жанру, 

форми, виражальних засобів 

відповідно до теми і ідеї  

Знання: знання міждисциплінарних 

зв’язків задля реалізації хореографічного 

номеру. 

Уміння: самостійно організовувати та 

здійснювати репетиційну роботу задля 

підготовки хореографічних номерів. 

ПР-15 

Реалізовувати творчій задум з 

урахуванням синтетичної  природи 

хореографічного мистецтва та 

поліваріативності його поєднання з 

різними видами мистецтв.  



7 

 

  

Комунікація: взаємодія та комунікація з 

акомпаніатором, хореографом-

постановником, художнім керівником, 

колегами. 

Знання: особливостей хореографічного 

колективу. 

Уміння: застосовувати набуті знання на 

практиці. 

Комунікація: взаємодія між учасниками 

освітнього процесу, керівництвом, 

підлеглими, колегами. 

ПР-18 

Розробляти та реалізовувати 

стратегію розвитку  професійного 

та аматорського хореографічного 

колективу,  прогнозувати наслідки 

організаційно-управлінських, 

навчально-педагогічних, 

балетмейстерсько-постановочних 

рішень; координувати роботу 

декількох елементів системи 

(підрозділів, людей тощо) задля 

реалізації планів. 

Знання: традиційних та інноваційних 

технологій задля створення та 

презентації власних надбань. 

Уміння: запроваджувати заходи 

покращення процесу навчання. 

Комунікація: взаємодія між учасниками 

освітнього процесу, керівництвом, 

підлеглими, колегами. 

ПР-19 

Презентувати власні мистецькі, 

педагогічні та наукові  досягнення, 

використовуючи різноманітні 

комунікаційні технології. 

Знання: створення хореографічних 

композицій задля популярності 

хореографічного мистецтва в регіоні.  

Уміння: самостійно організовувати 

хореографічні заходи, концерти. 

Комунікація: взаємодія та комунікація у 

сфері хореографічної діяльності. 

ПР-20 

Популяризувати хореографічне 

мистецтво у процесі  різноаспектної 

художньо-просвітницької 

діяльності.. 

Знання: правил захисту та оформлення 

інтелектуальної власності.  

Уміння: запроваджувати заходи щодо 

недопустимості зазіхань на 

інтелектуальну власність. 

Комунікація: взаємодія між учасниками 

освітнього процесу, керівництвом, 

підлеглими, колегами. 

ПР-21 

Володіти базовими методиками 

захисту інтелектуальної  власності, 

застосовувати правила оформлення 

прав  інтелектуальної власності у 

сфері хореографії.  

Знання: драматургічної побудови 

хореографічного твору, побудови 

навчально-тренувальних вправ з 

хореографії. 

Уміння: запроваджувати здобуті знання 

на практиці. 

Комунікація: взаємодія учасників 

освітнього процесу. 

ПР-22 

Реалізовувати повний цикл 

багаточастинного  

балетмейстерського твору – від 

творчого задуму до сценічного  

втілення, з урахуванням власного 

досвіду, наявних вимог та ресурсів, 

інших умов. 
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4. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90 – 100 

Студент володіє глибокими методичними знаннями у межах 

практики, вміє використовувати набуті теоретичні знання і 

практичні уміння у практичній діяльності. Вміє з дотриманням 

етичних норм здійснювати педагогічну взаємодію зі студентами, 

ставити педагогічні завдання та досягати реалізації мети 

педагогічної взаємодії в повній мірі. Володіє сформованими 

хореографічно-теоретичними та методичними знаннями, які 

виявляє в процесі викладання. Емоційно, творчо, креативно 

організовує освітній процес на заняттях. Критичний, 

самокритичний та об’єктивний в оцінюванні. 

82 – 89 

Студент володіє достатніми теоретичними та методичними 

знаннями у межах програми, більшість з яких вміє 

використовувати у практичній діяльності. Вміє з дотриманням 

етичних норм здійснювати педагогічну взаємодію зі студентами, 

ставити педагогічні завдання та досягати реалізації основної мети 

педагогічної взаємодії. Володіє достатньо сформованими 

хореографічно-теоретичними та методичними знаннями, які 

виявляє в процесі проходження практики. Емоційно, творчо, 

організовує освітній процес на заняттях. Критичний і 

самокритичний у оцінюванні. 

74 – 81 

Студент володіє достатніми теоретичними та методичними 

знаннями у межах програми, основні з яких вміє використовувати 

у практичній діяльності. Вміє з дотриманням етичних норм 

здійснювати педагогічну взаємодію з учасниками освітнього 

процесу, ставити педагогічні завдання та досягати реалізації 

основної мети педагогічної взаємодії. Володіє достатнім рівнем 

хореографічно-теоретичних та методичних знань, які виявляє в 

процесі проходження практики. Емоційно організовує освітній 

процес на заняттях. Достатньо критичний і самокритичний у 

оцінюванні. 

64 – 73 

Студент володіє основними теоретичними та методичними 

знаннями у межах програми, деякі з яких вміє використовувати у 

практичній діяльності. Вміє з дотриманням етичних норм 

здійснювати педагогічну взаємодію зі студентами, ставити окремі 

педагогічні завдання та частково досягати реалізації основної 

мети педагогічної взаємодії. Володіє задовільним рівнем 

хореографічно-теоретичних та методичних знань, які виявляє в 

процесі проходження практики. Оцінювання здійснює достатньо 

критично. 

60 – 63 

Студент задовільно володіє теоретичними та методичними 

знаннями у межах програми, окремі з яких вміє використовувати 

у практичній постановчій діяльності. Вміє з дотриманням етичних 

норм здійснювати педагогічну взаємодію зі студентами, з 

неточностями ставити хореографічні завдання та частково 

досягати реалізації основної мети хореографічної взаємодії. 
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Володіє мінімальним рівнем хореографічно-теоретичних та 

методичних знань, які частково виявляє в процесі проходження 

практики. Пасивно організовує освітній процес на заняттях. 

Оцінювання здійснює суб’єктивно. 

35 – 59 

Студент володіє недостатніми теоретичними та методичними 

знаннями у межах програми, з яких вміє використовувати у 

практичній діяльності лише деякі. Вміє з дотриманням етичних 

норм здійснювати хореографічну взаємодію зі студентами, не 

здатний ставити завдання та досягати реалізації мети освітньої 

взаємодії. Володіє недостатнім рівнем хореографічно-теоретичних 

та методичних знань, деякі за яких виявляє в процесі викладання. 

Пасивно організовує освітній процес на заняттях. Оцінювання 

здійснює суб’єктивно. 

1 – 34 

Студент володіє недостатніми теоретичними та методичними 

знаннями у межах програми, не вміє використовувати їх у 

практичній діяльності. Не дотримується етичних норм 

здійснювати педагогічну взаємодію, не здатний ставити завдання 

та досягати реалізації мети педагогічної взаємодії. Володіє 

недостатнім рівнем хореографічно-теоретичних та методичних 

знань. Не здатен організувати освітній процес на заняттях. 

Оцінювання не здійснює. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Відкрите заняття; звітна конференція з практики; залік. 
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6. Структура та обсяг виробничої (хореографічної) практики 

за фахом 

Робота магістрантів під час виробничої (хореографічної) практики за 

фахом організовується згідно з Положенням СумДПУ імені А.С. Макаренка 

про проведення практики студентів з урахуванням навчального плану та 

Освітньо-професійною програмою «Хореографія» зі спеціальності 

024 «Хореографія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Робочий день магістранта-практиканта визначається правилами 

внутрішнього трудового розпорядку і режимом роботи кафедри хореографії 

та музично-інструментального виконавства. Діяльність магістрантів у період 

практики є аналогом професійної діяльності викладача ЗВО, відповідає 

структурі та змісту педагогічної діяльності вищої школи, організовується на 

молодших курсах Навчально-наукового інституту культури і мистецтв та 

здійснюється під керівництвом методиста. Щоденна робота магістранта-

практиканта полягає у виконанні узгодженого індивідуального плану 

практики. 

Після проходження виробничої (хореографічної) практики за фахом 

магістранти повинні здати відповідальному методисту звітну документацію: 

1. Звіт (відповідно до положення з педагогічної практики). 

2. Щоденник. 

3. Індивідуальний план. 

4. Розгорнутий план-конспект проведеного магістрантом заняття. 

5. Характеристику (від методиста практики на магістранта-

практиканта). 

6. Атестаційний лист. 

Звіт про проходження практики повинен містити відомості про 

виконання магістрантом усіх розділів індивідуального плану практики, 

висновки і пропозиції, зауваження і побажання магістранта щодо підсумків 

практики. 

Звіт магістранта про виробничу (хореографічну) практику за 

фахом обов’язково містить у собі: 

1) місце проходження переддипломної практики, її терміни; 

2) аналіз робочих навчальних програм та навчально-методичного 

забезпечення дисциплін кафедри; 

3) анотації відвіданих магістрантом занять; 

4) розклад і тематика проведених занять; 

5) план-конспект відкритого заняття; 

6) враження від практики, пропозиції щодо її удосконалення. 

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок практикантів.  
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Основні показники діяльності магістрантів, що враховуються при 

оцінці результатів виробничої (хореографічної) практики за фахом: 

1) ставлення до науково-педагогічної діяльності (прагнення ширше і 

глибше познайомитися з навчально-виховною роботою, оволодіти 

професійними вміннями та навичками); 

2) стиль взаємовідносин; 

3) рівень активності, творчості магістрантів у всіх видах діяльності, якість 

її виконання; 

4) науково-методичний рівень проведення аналізу та самоаналізу 

педагогічної діяльності. 

На відкритому індивідуальному занятті, що його готує та проводить 

магістрант, оцінюються професійні компетенції за наступними показниками: 

1) здатність аргументовано висловлювати власну думку; 

2) вміння використовувати і оперувати хореографічно-педагогічними 

категоріями; 

3) здатність систематизувати і узагальнювати теоретичний матеріал; 

4) спроможність використовувати теоретичні знання у практичній 

діяльності. 

Оцінка за виробничу (хореографічну) практику за фахом магістранта 

виставляється у залікову книжку та у заліково-екзаменаційну відомість. 

Магістрант, робота якого визнана незадовільною, вважається таким, що не 

виконав навчальний план. Студент, який не виконав програму практики без 

поважних причин, відраховується з університету. 

 

7. Рекомендовані джерела інформації: 

Основні: 
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2. Березова Г. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. 

Київ : Музична Україна, 1990. 312 с. 

3. Березова Г. Хореографічна робота з дошкільнятами. Київ: Музична 

Україна, 1982. 186 с.  

4. Білошкурський В. Танцювальне мереживо Полтавського краю: 

збірник хореографічних матеріалів. Киев : НАКККіМ, 2014. 195 с. 

5. Богород А. Про збереження і відродження українського 

танцювального фольклору. [Електроний ресурс]: Режим доступу: 

http://svaroh.al.ru/ boh/dans/dudka.html.  

6. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю. Київ : Мистецтво, 1974. 

215 с.  

7. Голдрич О. Методика викладання хореографії. Львів: Сполом, 2006. 

244 с.  

http://svaroh.al.ru/
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8. Голдрич О. Методика роботи з хореографічним колективом. Львів : 

Каменяр, 2002. 231 с.  

9. Голдрич О. Методика роботи з хореографічним колективом. Львів, 
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10. Дем’яненко Н. Формування національної культури молоді в 
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348 с.  

11. Забредовський С. Методика роботи з хореографічним колективом. 

Київ: НАКККіМ, 2011. 178 с.  

12. Загайкевич М. Драматургія балету. Київ: Наукова думка, 1978. 157 с. 

13. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник 

для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІV рівнів акредитації. 

Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. 416 с. 

14. Зубатов С. Методика роботи з хореографічним колективом. Київ: 

ІПК ПК, 1997. 201 с.  

15. Каміна Л. Гармонійна єдність творчих надбань аматорських і 

професійних колективів народно-сценічного танцю України. Режим доступу: 

http://archive.is/DB1cd.  

16. Кокуленко Б. Степова терпсихора. Кіровоград : Степ, 1999. 150 с.  

17. Колесниченко Ю. Українське намисто. [Електроний ресурс]: Режим 

доступу: https://books.google.com.ua.  

18. Колногузенко Б. Види мистецтв та хореографії. Харків : ХНАК, 

2014. 178 с.  

19. Колногузенко Б. Хореографія вихователька поколінь. Культура і 

життя, 2002. № 7. С. 7 – 9. 

20. Кривохижа А. Гармонія танцю: Навчально-методичний посібник з 

викладання курсу. Кіровоград, 2006. 318 с. 

21. Кривохижа А. Роздуми про мистецтво танцю. Записки 

балетмейстера. Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2012. 210 с. 

22. Максименко А. Становлення народно-сценічного танцю в системі 

хореографічної і педагогічної освіти. Педагогічні науки : зб. наук. праць. 

Суми: СумДПУ, 2010. С. 67 – 74. 

23. Мартиненко О. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним 

колективом (дошкільний вік). Бердянськ : БДПУ, 2014. 164 с.  

24. Проблеми виживання українського танцю. [Електроний ресурс]: 

Режим доступу: http://svaroh.al.ru. 

25. Савчин Л. Методика роботи з хореографічним колективом. Рівне: 

Овід, 2012. 249 с.  

26. Самохвалова А. Мистецтво балетмейстера: Навчально-методичний 

посібник. Рівне: Видавець О. Зень, 2012. 160 с.  

27. Цвєткова Л. Методика викладання класичного танцю: Підручник. 

Київ: Альтерпрес, 2005. 324с. 

28. Чмиль В. Композиция и постановка танца. Киев, 1991. 150 с.  

29. Шалапа С. Методика роботи з хореографічним колективом. Київ: 

НАКККІМ, 2015. 268 с.  
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Додаток А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені  А.С. МАКАРЕНКА 

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв 

 

 

Кафедра хореографії та музично-інструментального виконавства  
 

З В І Т  

з виробничої (хореографічної) практики за фахом 
 

 

магістранта ___________________________________________ 
       (прізвище, ім’я,  по батькові) 

 

____ 
(групи) 

 

що проходив практику на кафедрі  

Хореографії та музично-інструментального виконавства  

 Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

            (повна назва кафедри та навчального закладу) 

 

Терміни практики: з                    по ________ 
             (дата початку практики)      (дата завершення практики) 

 

 

Методист з фаху 

   ____________________ 
         (вч. ступінь, звання, прізвище, ініціали) 

 

 

Керівник практики 

 ______________________ 
         (вч. ступінь, звання, прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУМИ – 2020 
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І. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАКТИКИ  

 

1. Кількість відвіданих занять викладачів кафедри    ____________ 

2. Кількість відвіданих занять магістрантів – практикантів  ____________ 

3. Кількість проведених занять   _______________ 

4. Кількість відвіданих виховних заходів (концертних)   _______________ 

5. ……… 

6. ………. 

7. ………… 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА  

 

ІІІ. ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА З ФАХУ  

 

ІV. ВИХОВНА РОБОТА  

 

V. МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

 

VІ. ВИСНОВКИ  

 

 

 

 

 

 

Дата         

Магістрант                                ___________    _______________             

      (підпис)           (Прізвище, ініціали) 
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Щоденник 

з виробничої (хореографічної) практики за фахом 

магістранта ___________________________________________ 

       (прізвище, ім’я,  по батькові) 

____  

(групи) 

що проходив практику на кафедрі  

Хореографії та музично-інструментального виконавства  

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

            (повна назва кафедри та навчального закладу) 

 

Терміни практики: з               по  _________ 

                                      (дата початку практики)      (дата завершення практики) 
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Робочі записи під час практики 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

№ Дата Вид діяльності Зміст діяльності Відмітка про 

виконання 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

…      


