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СИЛАБУС КУРСУ 

«Жонглювання» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічно-естрадні жанри 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: ІІ курс 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, по-батькові Щиткова Дар`я Володимирівна 

Контакти +380667856636 , e-mail: d.schytkova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Сценічного мистецтва  

Кафедра Циркових жанрів 

Посада Викладач 

Презентація викладача 

Щиткова Дар`я Володимирівна діюча артистка цирку. Вступила до Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв у 2014 році. У 2019 отримала ступінь бакалавра за спеціалізацією «Жонглер, 

Викладач» Того ж року вступила на магістратуру де й почалася моя трудова практика як викладача. 

Два роки викладаю групові заняття з «Групового жонглювання» та індивідуальні заняття.  

Працювала з такими компаніями як: Art Club, Ferarri world park Abu Dhabi, Харківський державний цирк 

Національний цирк України 

Презентація курсу 

Жонглювання – давня циркова майстерність. Це вміння людини організовувати різні сполучення та чергування 

польотів у повітрі предметів, як однорідної форми, так і різних за конфігурацією. 

Жонглювання є дзеркалом працездатності, яка закладена в людині природою, бо тільки багаторазове 

повторення дає можливість доведення цих вмінь до високо організованої координації. Завдяки таким якостям 

жонглювання є однією з основних спеціальних дисциплін, яка вивчається в Академії. 

Дійсна програма від простого до складного виховує у студентів навички жонглювання, навчає їх цікавим 

засобам сценічної виразності, необхідної для майбутньої професійної роботи в цирку або на естраді для 

створення  естрадно-циркового номеру. 

Величезний трюковий репертуар, різнохарактерність жонглерського реквізиту від суто класичного (кільця, 

булави, м’ячі) до різних побутових предметів (шляпа, парасолька, тарілки, тенісні ракетки, футбольні і тенісні 

м’ячі тощо.) дає можливість створення номерів героїко-романтичного, комічного, ексцентричного плану. 

Крім створення суто жонглерських номерів цей жанр легко поєднується з іншими жанрами, надаючи 

можливість створення номерів музично-жонглерських, гімнастико-жонглерських, еквілібристико-

жонглерських, акробатико-жонглерських з активним застосуванням сучасної хореографії, пластики і 

театральної драматургії. Все це урізноманітнює палітру фарб і засобів сценічної виразності артистів 

українського цирку і естради. 

Накопичений досвід, аналітичне осмислення, знання найвищих досягнень в жанрі жонглювання дозволило 

узагальнити досвід роботи щодо досягнення  удосконалення в цьому жанрі, розробити методичні рекомендації 

щодо оволодіння студентами навичок і умінь. 
Опис курсу 

Цей курс розроблений для студентів бакалаврів, спрямований на вивчення основ жонглювання, за 

основу беруться основні вправи та техніка жонглювання різними предметами  

Також метою курсу, є підготовка висококваліфікованих артистів цирку, викладачів фахових дисциплін, 

що реалізують професійну виконавську майстерність в сучасних естрадних, циркових, сценічних компаніях, 

закладах і структурах, естрадно-циркових шоу-програмах та масово-культурних заходах, а також з можливістю 

здійснення якісного забезпечення освітнього процесу шляхом викладання в закладі освіти. 
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Мета навчання 

Мета – оволодіння знаннями, вміннями та навичками жонглювання для здійснення професійної 

артистичної діяльності у циркових та концертних естрадних організаціях. 
Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу складні професійні завдання у 

галузі сценічного мистецтва (сценічно-естрадні жанри) із залученням творчих, матеріально-технічних, 

фінансово-економічних та інших ресурсів та застосуванням теорій, методів мистецтвознавства, театрознавства, 

балетознавства, театральної, сценічної та естрадної педагогіки. 

Загальні компетентності (ЗК)  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність працювати в команді. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)  

1. Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при 

глибокому переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та професійної практики у галузі 

сценічного мистецтва. 

2. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі 

сценічного мистецтва. 

3. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. 

4. Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення синтетичного за своєю 

природою сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його 

підготовки. 

5. Здатність до професійного опанування змістовних (інформаційного, виразно-образного) рівнів 

сценічного твору. 

7. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів (пластично-

зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) 

при створенні та виробництві твору сценічного мистецтва (за спеціалізаціями). 

9. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації 

художньої ідеї та осмислення творчого результату.  

14. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою 

спільнотою та громадськістю в галузі сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками 

інших творчих професій. 

15. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними 

шляхами та засобами. 

16. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти з метою популяризації сценічного 

мистецтва (за спеціалізаціями) в широких верствах суспільства, в тому числі і з використанням можливостей 

театральної преси, телебачення, Інтернету. 

18. Здатність до професійного виконання: 

Професійної підготовки за жанрами: 

Компоненти професійної підготовки: 

Жонглювання – виконання жонглювання м’ячами, кільцями, булавами; жонглювання перехресними 

кидками, жонглювання попарно, окремо в кожній руці, жонглювання «каскадом», «напівкаскадом», 

жонглювання трьома предметами в ритмі: п’яти, семи, дев’яти (підготовча робота – «викид»), жонглювання 

чотирма предметами в ритмі: шести, восьми, десяти предметів (підготовча робота – «викид», підкачка м’язів 

мінімальною кількістю предметів – під більшу кількість, підтримуючи ритм, балансування, крутка,  

жонглювання на кількість кидків, перевірка стабільності виконання елемента, контактне жонглювання, 

відривне жонглювання. 

19. Вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва (естрада, 

цирк, театр); основах режисури естрадно-циркового номеру, методики викладання фахових дисциплін, знати 

термінологічний та понятійний апарат зі спеціальності; творчій спадщині видатних майстрів. 

Форми та методи навчання 

Формами навчання з дисципліни «Жонглювання» є практичні заняття (120 годин), самостійна робота 
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студента (120 годин) 

Засоби навчання, які використовують у зазначеному виді – це різноманітні підготовчі вправи, які прямо або 

опосередковано впливають на вдосконалення майстерності жонглерів, а також додаткові (технічні) засоби 

тренування. Вправи із класичним жонглерським реквізитом – основні засоби навчального процесу. Умовно 

поділяються на три групи: загально-підготовчі, допоміжні, спеціально-підготовчі. 

      Методами навчального процесу є:  

             -Словесні методи – викладання сучасних наукових основ теорії, історії і термінології жонглювання. Ці 

методи мають інформаційний, дослідницький, проблемний характер. 

 -Наочні методи – показ окремих вправ та їх елементів, демонстрація слайдів, відеофільмів та інших 

наочних посібників з метою підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу. 

 -Практичні методи – переважно спрямовані на засвоєння техніки, тобто, на формування рухливих умінь 

і навичок, а також на розвиток рухливих якостей.  

    Принципи навчального процесу ґрунтуються на таких засадах: 

-загально-педагогічні (дидактичні): виховне навчання,  висока  свідомість та активність студентів, науковість, 

наочність, систематичність і послідовність, доступність, індивідуальний підхід, міцність і прогрес у розвитку; 

-професійно-спеціалізовані:  орієнтація  на  вищі  досягнення,  поглиблена спеціалізація, єдність загальної та 

спеціальної фізичної підготовки, хвилеподібність динаміки навчальних навантажень; 

-випереджені:  випереджувальний  розвиток  у техніці жонглювання відносно індивідуальних здібностей, 

раннє засвоєння складних елементів, створення перспективних програм; 

-пропорційні: оптимальний  та збалансований розвиток технічних якостей жонглера; 

-сполученості:  пошук  засобів,   які  дозволяють   вирішувати   водночас декілька завдань;  

-засвоєння та включення:  використання студентами  у  своїй спеціальній підготовці більш складних та 

оригінальних елементів; 

-моделювання: широке застосування  різних елементів творчо-загального заохочення студентів в їх спеціальній 

підготовці. 

Організація навчання 

Обсяг Тема 

30 годин Змістовий модуль 1. 

14 Тема 1. Жонглювання м’ячами. 

16 Тема 2. Жонглювання кільцями. 

30 годин Змістовий модуль 2. 

14 Тема 3. Жонглювання булавами. 

16 Тема 4. Робота з балансом. Робота з балансом на голові. 

60 годин  

Оцінювання 

Бали Результат навчання, що оцінюється 

65 Виконання та відпрацювання студентами практичного матеріалу – рухів, вправ, комбінацій. 

10 
Самостійна робота: опрацювання студентами практичного матеріалу, відпрацювання вправ 

та комбінацій. 

25 Залік: практичний показ. 

100 Разом за  І семестр 

65 Виконання та відпрацювання студентами практичного матеріалу – рухів, вправ, комбінацій. 

10 
Самостійна робота: опрацювання студентами практичного матеріалу, відпрацювання вправ 

та комбінацій. 

25 Екзамен: практичний показ. 

100 Разом за ІІ семестр 

Політика курсу 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка враховуючи специфіку та фізичні можливості студентів переоцінка не передбачено. 
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Перескладання практичного показу роботи студентів можлива протягом тижня після отримання 

оцінки на основі заяви у письмовій формі та створення відповідної комісії фахівців та повторного 

перескладання. 

Академічна доброчесність та плагіат. Даний курс не передбачає плагіат, так як, він практичний та 

студенти або вивчають практичний матеріал на заняттях та закріплюють самостійно, або не вивчають, через 

певні причини, що на практичному показі буде виявлено. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  мобільних 

пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання − видаленням 

студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Студенти обов’язково повинні бути переодягненні у специфічну уніформу для 

занять з жонглювання. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з аудиторії, 

брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


