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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГІМНАСТИКА» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 8,0 

Рік підготовки, семестр: 3-4 курс, 5-8 семестр 

Компонент освітньої програми: ОК9, обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Орел Дмитро Володимирович 

Контакти +380505467251; e-mail: d.orel@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Дмитро Володимирович Орел − старший викладач кафедри циркових жанрів, майстер спорту з 

спортивної гімнастики. Акробат-вольтижер. Повітряний гімнаст парний корд-де-парель, повітряний 

номер «Duo Air Love».  

Лауреат 3-ї премії «Бронзовий Пьєро» Міжнародного циркового фестивалю, Будапешт 

(Угорщина), 2004 р. «Prixdelavillede Liège, prixspécial − Dameducirque» Льєж (Бельгія), 2006 р. Лауреат 

2-ї премії «Срібний клоун» Міжнародного циркового фестивалю Варшава (Польща), 2008 р. 

Артист цирку, повітряний гімнаст − ДП «Національний Цирк України», Little World, Нагоя; 

Rusutsu Ressort, Сапоро; Canal City, Фукуока (Японія), TV 5 Париж; Circus «Educatif»; Circus Arlette 

Grusse (Франція); Circus 180 (Німеччина) Circus «Benneweis» (Данія) Variete-Casino Donald Tramp; 

Circus «Dream» (США) Cirqie Du Soleil, шоу «OVO». Світовий тур. 

Режисер-поставник: Акробатичнетріо 1-а премія, VII Міжнародний фестиваль циркового 

мистецтва «Яскрава Арена Дніпра», Дніпро, 2017. 

Автор перших вітчизнах навчальних посібників за цирковим фахом: «Акробатика» та 

«Сценічно-технічна підготовка циркових жанрів», КМАЕЦМ, 2018. Автор і розробник тренінгу та 

авторського методу з «Циркотерапії», ЛНУ, 2018.  

Автор 15 наукових публікацій, з них – 6 у міжнародних виданнях (2017−2020 р.): з вольтижна 

акробатика, авторський метод викладання з циркової акробатики, повітряна гімнастика – полотна та 

корд-де-парель. Член журі Всеукраїнських фестивалів та конкурсів з Сучасного Циркового мистецтва 

2015−2019 рр.  

Володіючи академічними традиціями спортивної гімнастики та циркової акробатики,  а також 

новітніми методами та технологіями навчання, 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 сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада викладач 
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mailto:o.gorkovenko@kmaecm.edu.ua


2 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Горковенко Олександра Сергіївна − викладач кафедри циркових жанрів, майстер спорту 

міжнародного класу з спортивної акробатики. Володіючи академічними традиціями спортивної 

гімнастики та циркової акробатики, а також новітніми методами та технологіями навчання забезпечує 

якісний та конкурентоспроможній рівень для майбутніх артистів цирку – повітряних гімнастів, 

акробатів, жонглерів, еквілібристів, мімів, ілюзіоністів та клоунів. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета навчальної дисципліни «Гімнастика»: 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. 

Основні завдання: 

−  здобути елементарні та складні уміння з спортивної гімнастики на знаряддях: турнік, кільця, 

брусся; 

−  допомогти розвинути швидкісні реакції, координацію рухів, пластичність, спритність; 

−  розвинути та здобути фізичну силу тіла, м’язів рук, спини, преса; 

−  розвинути та здобути розтяжку (шпагати, місток); 

−  допомогти виробити у майбутнього артиста цирку навички орієнтації у просторі залу, сцени та 

манежу;  

− виховання морально-вольових якостей артиста (виконавця). 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 8 
Рік підготовки – (3−4) 

Кількість кредитів 

ECTS – 8 
Рік підготовки – (3−4) 

Модулів – 4 Семестр – (5−8) Модулів – 4 Семестр – (5−8) 

Змістових модулів – 4 Лекції – (0) 
Змістових модулів – 

4 
Лекції – (0) 

Загальна кількість 

годин – 240 

Практичні – (120) Загальна кількість 

годин – 240 

Практичні – (24) 

Індивідуальні – (0) Індивідуальні – (0) 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Самостійна робота – 

(120) 

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

 

Самостійна робота – 

(216) 

Форма контролю:  

5,7 семестр –залік; 

6,8 семестр – екзамен. 

Форма контролю:  

5,7 семестр –залік; 

6,8 семестр – екзамен. 
 

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. 
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Спеціальні  

(фахові, предметні) 

компетентності 

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. 

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

видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів. 

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. 

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 «Гімнастика» є практичні заняття, самостійна робота студента  

● Методи навчання з дисципліни «Гімнастика» 

− 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. Введення в курс гімнастики та елементарні вправи. 

Тема 1. Термінологія з курсу гімнастики. 

Підйом переворотом та Кульбіт вперед та назад 

на турніку. 

30  14  16 29  2  27 

Тема 2. Вправи на кільцях.  30  16  14 31  4  27 

Разом за змістовим модулем 1 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 
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Змістовий модуль 2. Вправи на брусах, лаз на канаті та ЗФП. 

Тема 3. Зіскок махом вперед чи назад на брусах. 30  14  16 29  2  27 

Тема 4. Лазання на канаті та ЗФП. 30  16  14 31  4  27 

Разом за змістовим модулем 2 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 3. Вправи на турніку та кільцях 2 рівню складності. 

Тема 5. Ускладнені вправи на турніку. 30  14  16 29  2  27 

Тема 6. Ускладнені вправи на кільцях. 30  16  14 31  4  27 

Разом за змістовим модулем 3 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Змістовий модуль 4. Вправи на брусах та канаті 2 рівню складності. 

Тема 7. Ускладнені вправи на брусах. 30  14  16 29  2  27 

Тема 8. Ускладнені вправи на канаті та ЗФП. 30  16  14 31  4  27 

Разом за змістовим модулем 4 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Усього годин 240 0 120 0 120 240 0 24 0 216 
 

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 4 max 100 

Самостійна робота 2 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 100 

Екзамен, диф.залік 1,2 max 100 

Формула до екзамену 

600:6*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 600:6 = 100 – результат заліку 
 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Vladymyr Kashevarov. Dmytriy Oryol. Denys Sharykov. Stage and technical training in circus 

genres: safety, arena, equipment: manual. Kyiv: Department of Circus Genres, Faculty of Performing of Arts 

KMACPA, 2021. 153 p. 

2. Кашеваров Володимир. Орел Дмитро. Сценічно-технічна підготовка в циркових жанрах: 

техніка  безпеки, манеж, реквізит : навчальний посібник. Орел. Київ: КМАЕЦМ, 2018. 75 с. : іл. 

3. Orel Dmytriy. Aerial gymnastics – Corde-de-Péril: formal, technical the signs. Paradigm of 

knowledge. Muscat, Sultanate of Oman, 2018. № 5 (31). P. 124–132. 
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4. Орел Д.В. Циркова гімнастика – повітряні ремені: специфіка жанру та методика викладання 

сьогодення // Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали І 

Всеукр. наук.-практ. конф. 0,4 кредиту ECTS. 3−4 червня 2021. БДПУ: Бердянськ. конф. (м. Бердянськ) 

3−4 червня 2021 року. БДПУ, 2021. С.124−127.  

Додаткова: 

5. Айунц В.І., Мельничук Д.Р. Основи методики викладання гімнастики: Навч. посібник. 

Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010. 76 с. 

6. Orel Dmytriy. The specificity of «Circus Gymnastics on the Canvases» in teaching and the creative 

process of the Kyiv City Academy Variety and Circus Arts. Paradigme of knowledge. Muscat, Oman. 2017. 

№ 5 (25). P. 120−123. 

7. Орел Д.В., Шариков Д.І. Циркові апарати та реквізит в контексті правил техніки безпеки в 

акробатиці та повітряній гімнастиці. Кінезіологія танцю та складно-кординаційних видів спорту: 

методичний посібник / Т.А. Благова, О.Б. Лань, Д.В. Орел, О.О. Плахотнюк, Д.І. Шариков; наук. ред. 

О.О. Плахотнюк. Львів: ЦТДЮГ, 2018. С. 71−74. 

8. Орел Д.В. Повітряна гімнастика – корд де парель, рамка: специфіка жанру та методика 

викладання // Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: 

матеріали Х наук.-практ. конф. (15−16 квітня 2021 р.) / редкол. О.В. Яковлев, Г.Е. Овчаренко та ін.; 

Київ: КМАЕЦМ, 2021. С.110−113.  

9. Sharykov Denys. Classification in circus genres today: varieties, features, structure // Paradigm of 

knowledge. Muscat, Sultanate of Oman, 2018. № 1 (27).  P. 77−87. 

10. Шариков Д.І. Бaлетна тa цирковa неокласика: процеси інтеграції, синтезу та трансформації. 

Київ. АРТ-платФОРМА, КМАЕЦМ, 2020. № 1. С. 109−125. 

11. Sharykov Denys. Neoclassical choreography in the context of circus genres: features of dance and 

plastics in the circus // Paradigme of knowledge. Muscat, Oman. 2017. № 3 (23). P. 138−143. 
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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. 

Переоцінка враховуючи специфіку та фізичні можливості студентів переоцінка не передбачено. 

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 гімнастики. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби 

виходити з аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 
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