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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АКРОБАТИКА» 
Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань:02 Культура і мистецтво 

Спеціальність:026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 12,0 

Рік підготовки, семестр: 1-2 курс, 1-4 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Кашуба Юрій Іванович 

Контакти +380978613501; e-mail: y.kashyba@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце:   Факультет сценічного мистецтва  

Кафедра циркових жанрів 

Посада доцент кафедри циркових жанрів 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Кашуба Юрій Іванович − доцент кафедри циркових жанрів, майстер спорту міжнародного класу з 

спортивної акробатики, заслужений тренер України. Володіє академічними традиціями спортивної та 

стрибкової акробатики, а також новітніми методами та технологіями навчання циркової акробатики – 

чоловіча пара, жіноча пара, змішана пара, чоловіча група, жіноча група, стрибки на доріжці, стрибки на 

підкидних дощечках, стрибки на батуті, забезпечує якісний та конкурентоспроможній рівень для 

майбутніх артистів цирку – повітряних гімнастів, акробатів, жонглерів, еквілібристів, мімів, ілюзіоністів 

та клоунів. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Горковенко Олександра Сергіївна 

Контакти +380979384511; e-mail:o.gorkovenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада викладач кафедри циркових жанрів 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Горковенко Олександра Сергіївна − викладач кафедри циркових жанрів, майстер спорту 

міжнародного класу з спортивної акробатики. Володіє академічними традиціями спортивної та стрибкової 

акробатики, а також новітніми методами та технологіями навчання циркової акробатики – чоловіча пара, 

жіноча пара, змішана пара, чоловіча група, жіноча група, стрибки на доріжці, стрибки на підкидних 

дощечках, стрибки на батуті, забезпечує якісний та конкурентоспроможній рівень для майбутніх артистів 

цирку – повітряних гімнастів, акробатів, жонглерів, еквілібристів, мімів, ілюзіоністів та клоунів. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Метою навчальної дисципліни є формування базових професійно-педагогічних знань, вмінь і 

навичок з акробатики, які забезпечують теоретичну і практичну підготовку здобувачів вищої освіти. 

Завдання навчальної дисципліни:  

1. сформувати чітке уявлення про сучасний стан, значення, особливості та завдання акробатики як 

засобу фізичного виховання і загалом, як яскравого виду спорту;  

2. сприяти оволодінню термінологією, правилами запису й виконання вправ; 

3.  сформувати практичні навички організації занять акробатичними вправами, впровадженням 

здобуті знання у педагогічну практику; 

4. сприяти оволодінню технікою виконання і методикою навчання акробатичним вправам; 

5. сприяти оволодінню прийомами допомоги і страхування під час виконання акробатичних вправ. 

mailto:y.kashyba@kmaecm.edu.ua
mailto:o.gorkovenko@kmaecm.edu.ua
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ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 12 
Рік підготовки – (1−2) 

Кількість кредитів 

ECTS – 12 
Рік підготовки – (1−2) 

Модулів – 3 Семестр – (1−4) Модулів – 3 Семестр – (1−4) 

Змістових модулів – 6 Лекції – (0) Змістових модулів – 6 Лекції – (0) 

Загальна кількість 

годин – 360 

Практичні – (180) Загальна кількість 

годин – 360 

Практичні – (36) 

Індивідуальні – (0) Індивідуальні – (0) 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2 

 

Семестрових годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 1 кірс – 

12 год.; 

2 курс – 6 год. 

 

Самостійна робота – 

(180) 

Самостійна робота – 

(324) 

Форма контролю:  

1, 4 семестр – екзамен; 

2 семестр –залік; 

3 семестр – диф. залік 

 

Форма контролю:  

1, 4 семестр – екзамен; 

2 семестр –залік; 

3 семестр – диф. залік 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного мистецтва 

із застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної педагогіки, 

психології творчості, культурології. 

Загальні 
компетентності 

(ЗК) 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї 

та її втілення у творі сценічного мистецтва. 

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у  художніх 

сценічних образах. 

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення 

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

процесі його підготовки. 

СК04. Здатність до професійного опанування змістових (інформаційного, виразно-

образного) рівнів сценічного твору. 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності. 

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при 

створенні та виробництві сценічного твору. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва. 

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. 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно 

обирати критерії для його оцінки. 
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ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при 

реалізації сценічного твору (проєкту). 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проєктів у сфері сценічного мистецтва, 

доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання з дисципліни «Акробатика» є практичні заняття та самостійна робота студента. 

● Методи навчання з дисципліни «Акробатика» 

− словесні (розповідь, пояснення, описова розповідь); 

− наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ Googlе Classroom); 

− практичні (практичні покази, опанування нового матеріалу та відпрацювання елементів та форм; 

− самостійна робота. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 
Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1 .  

Змістовий модуль 1. Початкові вправи. 

Тема 1. Введення в предмет. Стійка на лопатках 

з опорою рук під спину (”берізка”),стійка на 

голові. Вихід у стійку на руках махом однієї 

ноги. 

20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Тема 2. “Міст” з положення, лежачи на спині і 

нахилом назад та зі стійки на руках. Шпагати. 
20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Тема 3. Кульбіт вперед з упору присівши. 

Кульбіт вперед у темпі. Кульбіт із стійки на 

голові. Кульбіт назад з упору, присівши. 

20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Разом 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Змістовий модуль 2. Базовий рівень. 

Тема 4. Колесо вправо і вліво. Колесо через 

одну руку. Колесо з “вальсету”.  
20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Тема 5.  “Лягскач” з положення лежачи на спині 

і з напівкульбіту. Каскадний кульбіт. 
20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Тема 6. Стійка на руках - кульбіт вперед. 

Кульбіт назад у стійку на голові і руках. 
20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Разом 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Усього годин за Модуль І 120 0 60 0 60 120 0 12 0 108 

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 3. Другий  рівень складності. 

Тема 7.Стійка на лопатках з заднього 

напівкульбіту з опорою рук на килим - перехід в 

напівшпагат  або перекат через плече і груди 

20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Тема 8.  Стійка на руках поштовхом двох ніг у 

групуванні. Стійка на голові і руках силою. 
20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Тема 9.  Повільне перекидання  вперед із кроку 

з приходом на одну ногу та із зміною ніг.  

Каскадний кульбіт з розбігу. 

20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Разом 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 
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Змістовий модуль 4. Початкові вправи парної акробатики. 

Тема 10. Повільне перекидання вперед та назад 

(махом однієї ноги). Кульбіт боковий на підлозі 

і на висоту.  

20 0 10 0 10 20 0 2 0 

 

18 

Тема 11. Копфшпрунг на зігнуті та на прямі 

ноги з місця. Кульбіт-копфшпрунг. Курбет. 

Рондат. 

20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Тема 12. Стійка ногами верхнього на зігнутих 

ногах нижнього. Вхід збоку та ззаду з ноги на 

плечі нижнього. Стійка плечима на руках 

нижнього. “Ластівка” верхнього на ступнях 

нижнього 

20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Разом 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Усього годин за Модуль ІІ 120 0 60 0 60 120 0 12 0 108 

Форма контролю Залік Залік 

Модуль 3.  

Змістовий модуль 5. Підготовчі вправи для стрибків. 

Тема 13.Рівновага на одній нозі з боковим 

арабеском. Стійка на передпліччі махом однієї 

ноги. Стійка на передпліччі махом однієї ноги 
20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Тема 14.Із стійки на голові –  стійка на руках і 

навпаки. Перекидання назад з двох ніг – курбет. 

Перекидання назад в шпагат 
20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Тема 15.  Каскадний кульбіт через мати на 

висоту до одного метра.  Колеса в темпі (два-

три) 
20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Разом  60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Форма контролю Диф. залік  Диф. залік 

Змістовий модуль 6. Базові стрибки на доріжці. 

Тема 16. Копфшпрунг в темпі (2-3). Курбет із 

стійки на руках. Арабське колесо в довжину 

(два-три).Сальто вперед та назад . 

20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Тема 17.Фордершпрунг на одну та дві ноги. 

Рондат з “вальсету”.Флік-фляк. Рондат флік-

фляк. Сальто назад зігнувшись (групування з 

прямими ногами). 

20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Тема 18.  Фордершпрунг на 1 ногу, в темпi на 2. 

Рондат сальто. Рондат флік-фляк сальто. 

Побудова композицій з програмними 

елементами 

20 0 10 0 10 20 0 2 0 18 

Разом 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Усього годин за Модуль ІІІ 120 0 60 0 60 120 0 12 0 108 

Усього годин 360 0 180 0 180 360 0 36 0 324 

Форма контролю  Екзамен Екзамен 
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ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів Оцінка ECTS 
для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
80-89 B 

добре 
74-79 C 

66-73 D 
задовільно 

60-65 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 0-34 F 

 

Система накопичення балів 

 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 6 max 100 

Самостійна робота 6 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 100 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

1200:12*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 1200:12 = 100 – результат заліку 
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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. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути 

он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачем додаткового завдання в межах 

теми, даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі 

семінари мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом 

завантаження робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма 

темами та розвине критичне мислення. 
 

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=bC_HGjwAAAAJ&citation_for_view=bC_HGjwAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/

