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Прізвище, ім’я, по-батькові Шевченко Людмила Олексіївна
Контакти shevchenko@kmaecm.edu.ua 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА
Шевченко Людмила Олексіївна, народна артистка УРСР (1979 р.), народна артистка СРСР (1988

р.). У 1985 р.  закінчила ДІТМ ім. Луначарського, отримала диплом «Режисера драматичного театру та‒
цирку». 1987 р.  закінчила аспірантуру ДІТМ ім. Луначарського. 60 років професійної циркової діяльності,‒
повітряна гімнастка, дресирувальниця.

2005 р.  Головний режисер-постановник ДП «Національний цирк України», м. Київ. 2012 2019 –‒ ‒
Генеральний директор ДП «Національний цирк України». З 2009 р. – до цього часу старший викладач 2
кафедри  майстерності  актора  та  режисури  цирку  КНУТКіТ  імені  І.К.  Карпенка-Карого.  З  2020  року
професор кафедри режисури та акторської майстерності КМАЦЕМ, з 2022 р. професор кафедри циркових
жанрів КМАЦЕМ. Педагогічний стаж – 13 років. 

Засновник  та  постійний  президент  Київського  міжнародного  молодіжного  фестивалю  «Золотий
Каштан»,  2019 року   «Почесний  радник»  театру  акробатичного‒   мистецтва  провінції  Хунань  (Китай).
Засновник  та  голова  громадської  організації  «Національний  Фонд  розвитку  циркового  мистецтва  ім.
Володимира Шевченка».

Володіючи  академічними,  світовими  та  новітніми  традиціями  циркової  школи,  практичними
навичками у галузях циркової та сценічної роботи, забезпечить якісний та конкурентоспроможній рівень
для майбутніх артистів цирку та сценічного та перформативного мистетцва.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА

Прізвище, ім’я, по-батькові Львова Інесса Сергіївна 
Контакти i.lvova@kmaecm.edu.ua

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва
Кафедра циркових жанрів
Посада старший викладач

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА
Львова  Інесса  −  старший  викладач  кафедри  циркових  жанрів.  25  років  професійної  циркової

діяльності, жонглювання  антипод; повітряна гімнастка  повітряний польот, повітряні ні ремені.‒ ‒
1996 закінчила Київське державне училище естрадно-циркового мистецтва та отримала кваліфікацію.

«Артист  Цирку».  У  2003  р.,  закінчила  Київський  торговельно-економічний  університет  та  отримала
кваліфікацію  «Менеджмент-економіст.  Маркетолог.  У  2021  магістратуру  та  отримала  кваліфікацію
«Режисер естради, театру, цирку. Викладач ЗВО». 

Володіючи  академічними,  світовими  та  новітніми  традиціями  циркової  школи,  практичними
навичками у галузях циркової та сценічної роботи, забезпечить якісний та конкурентоспроможній рівень
для майбутніх артистів цирку та сценічного та перформативного мистетцва.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета викладання  навчальної  дисципліни  –  ознайомлення  здобувачів  з  основними  етапами

історичного  розвитку  циркового  мистецтва;  формування  знань  щодо  творчості  видатних  діячів  цирку,
художнього  розмаїття  різних  видів  і  жанрів  циркового  мистецтва;  досягненнями  світового   циркового
мистецтва..

Основні завдання вивчення дисципліни: розкрити історичні та культурологічні джерела виникнення
циркового  мистецтва;  розглянути  основні  етапи  розвитку  світового  циркового  мистецтва  та  розкрити
взаємозв’язок циркового мистецтва з іншими видами мистецтв (образотворчим, театральним, музичним,
кіномистецтвом);  розкрити  індивідуальні  особливості  у  творчості  найбільш  важливих  персоналій
циркового  мистецтва;  розуміння  особливостей   художнього  світогляду  національних  шкіл  циркового
мистецтва. 

ОПИС КУРСУ

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Найменування

показників 
Характеристика

навчальної дисципліни
Найменування

показників 
Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів 
ECTS – 8

Рік підготовки – 
(2 курс)

Кількість кредитів
 ECTS – 8

Рік підготовки – 
(2 курс)

Модулів – 2 Семестр – (3-4) Модулів – 2 Семестр – (3-4)
Змістових модулів – 5

Лекції – (64)
Змістових модулів – 5 Лекції – (16)

Загальна кількість
годин – 240

Загальна кількість
годин – 240

Практичні – (8)
Практичні – (56)

Індивідуальні – (0) Індивідуальні – (0)

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи 
студента – 4

Семестрових годин для 
заочної форми 
навчання:
аудиторних – 12

Самостійна робота –
(120)

Самостійна робота – (216)

Форма контролю – 
3 семестр – залік; 

4 семестр – екзамен.

Форма контролю –
3 семестр – залік;

4 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 

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.
ЗК07. Здатність працювати в команді.
ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Спеціальні 
(фахові, предметні) 
компетентності

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та
її втілення у творі сценічного мистецтва.
СК 02. Здатність до творчого сприйняття  світу та його відтворення у  художніх
сценічних образах.
СК 07.  Здатність  до  розуміння  та  оцінювання  актуальних  культурно-мистецьких
процесів.
СК  09.  Здатність  співвідносити  особисте  розуміння  художньої  ідеї  та  твору  із
зовнішнім контекстом.
СК 10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у
творчо-виробничій сценічній діяльності.
СК11.Здатність до спілкування з широкою професійною та науковою спільнотою та
громадськістю  з  питань  сценічного  мистецтва  та  виробництва,  до  взаємодії  із
представниками інших творчих професій.
СК13.  Здатність  розробляти  і  реалізовувати  просвітницькі  проєкти  з  метою
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популяризації сценічного мистецтва в широких верствах суспільства, в тому числі і
з використанням можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету.
СК 14. Здатність аналізувати твори літератури і  мистецтва на основі критичного
осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного мистецтва.
СК  15.  Здатність  вільно  орієнтуватися  у  напрямах,  стилях,  жанрах  та  видах
сценічного мистецтва.
СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із засадами розвитку сфери культури
й мистецтва в Україні.
ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.
ПР08.  Обирати,  аналізувати  та  інтерпретувати  художній  твір  для  показу  (демонстрації),  самостійно
обирати критерії для його оцінки.
ПР09.  Співвідносити  мистецькі  ідеї  та твори із  соціальним,  культурним та  історичним контекстом для
глибшого їх розуміння.
ПР11.  Розуміти  сценічне  мистецтво  як  художній  та  соціокультурний  феномен,  знати  специфічні
відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв.
ПР13.  Знати  основні  етапи  (епохи,  стилі,  напрямки)  у  розвитку  театру,  літератури,  образотворчого
мистецтва, музики, кіно; основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види
та жанри сценічного мистецтва. 
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.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Формою занять з курсу «Історія та теорія культурно-мистецьких процесів» є лекційні та практичні

заняття,  які  спрямовані  на  вивчення  основних  теоретичних  положень.  Для  закріплення  матеріалу,
удосконалення  навичок  студенти  повинні  систематично,  протягом  всього  курсу  виконувати  програму
самостійної роботи. У робочій програмі для самостійного опрацювання пропонуються теми, що сприяють
поглибленому  засвоєнню  матеріалу  та  водночас  вимагають  від  студентів  творчого  підходу  та
індивідуальної роботи вивчених теоретичних питань.

Методи  навчання з  дисципліни  «Історія  та  теорія  культурно-мистецьких  процесів»:  словесні
(розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); наочні (ілюстрація, демонстрація);

 практичні  (підготовка   та  виступи  на  семінарських  та  відкритих  заняттях;  написання  рефератів,‒
доповідей,  конспектування  статей);  дослідницький;  частково-пошуковий  (евристичний);  робота  з
підручником.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Назви змістових модулів і тем
Денна форма навчання Заочна форма навчання

Кількість годин
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Модуль 1.
Змістовий модуль 1. 

Тема1. Основні тенденції формування масових 
форм культури наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.

10 4 2 4 16 2 2 12

Тема 2. Джерела виникнення циркових жанрів. 
Елементи циркового мистецтва в народних 
обрядах та святкуваннях в Єгипті, Китаї, Індії, 
Персії.

14 4 4 6 14 14
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Тема 3. Циркові жанри в Стародавній Греції та 
Римі. Цирк гладіаторів. Програми іподромів і 
амфітеатрів у Стародавньому Римі.

14 4 4 6 14 14

Тема 4. Циркове мистецтво Стародавнього Китаю. 14 4 4 6 16 2 14
Разом за змістовим модулем 1 52 16 14 22 60 4 2 54

Змістовий модуль 2. 
Тема 5. Елементи циркового мистецтва у виставах
скоморохів.

14 4 2 8 16 2 2 12

Тема 6. Народні свята та обряди і використання в 
них елементів циркового мистецтва.  

18 4 4 10 14 14

Тема 7. Видатні  представники класичної 
клоунади: Віталій Лазаренко, Карандаш 
(Михайло Румянцев), Олег Попов, Юрій Нікулін 
та Михайло Шуйдін, Леонід Енгібаров

18 4 4 10 14 14

Тема 8.Мистецтво канатохідців та їх виступи на 
вулицях середньовічних міст Західної Європи.

18 4 4 10 16 2 14

Разом за змістовим модулем 2 68 16 14 38 60 4 2 54
Разом за Модулем 1 120 32 28 60 120 8 4 108
Форма контролю Залік Залік

Модуль 2
Змістовий модуль 1. 

Тема 9. Повітряна гімнастика. Виникнення і 
розвиток. Жанри та різновиди повітряних 
апаратів. Повітряний політ.

12 4 2 6 12 2 10

Тема 10. Жонглювання. Виникнення і розвиток. 
Жанри та різновиди. Видатні жонглери: від 
Євгена Біляуера до Віктора Ки

14 4 4 6 12 12

Тема 11. Ілюзія та маніпуляція. Виникнення і 
розвиток. Жанри та різновиди. Найвідоміші 
ілюзіоні апаратні атракціони: від Еміля Кіо до 
Анатолія Сокола

14 4 4 6 12 12

Разом за змістовим модулем 1. 40 12 10 18 36 2 - 34
Змістовий модуль 2. 

Тема 12. Перші англійські коміки: Річард Тарлтон,
Вільям Кемп.  Діяльність  театрів  паризьких
бульварів.

10 2 2 6 14 2 12

Тема 13. Вистави ведмежатників, акробатів, 
жонглерів, еквілібристів, дресирувальників.

10 2 2 6 10 10

Тема 14. Канадський цирк « Cirque du Soleil», як 
концептуальне театралізоване видовище

10 2 2 6 14 2 12

Тема 15. Виникнення першого стаціонарного 
цирку Філіпа Астлея в Лондоні. «Олімпійський 
театр-цирк» Антоніо Франконі в Парижі.

14 4 4 6 14 2 12

Разом за змістовим модулем 2. 44 10 10 24 52 4 2 46
Змістовий модуль 3. 

Тема 16. Циркове мистецтво США ХХ Століття. 
Цирк Brothers Ringling Circus, Barnum and Bailey’s
Circus, Big Apple

14 4 4 6 12 2 10

Тема  17.  Формування  перших  мандрівних
звірників  на  початку  ХІХ  ст.  Демонстрація
хижаків. Анрі Мартен біля витоків жанру дресури.

12 4 2 6 10 10

Тема 18. Перші стаціонарні цирки в Україні. 10 2 2 6 10 2 8
Разом за змістовим модулем 3. 36 10 8 18 32 2 2 28
Разом за Модулем 2 120 32 28 60 120 8 4 108
Всього 240 64 56 - 120 240 16 8 - 216
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 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 складання0 34‒ F

Система накопичення балів

Форма контролю
Кількість модулів,

відповідно до робочої програми
Максимальна кількість

балів за одиницю

Модульний контроль 2 max 100
Самостійна робота 2 max 100

Максимальна кількість балів, яку можна набрати 1 ПК = 100 балів       Всього:
ПК1, ПК2, ПК3

ПК (300) + 
СР (100) = 400: 4 = 100

Екзамен 1 max 100

Формула до
екзамену (4 семестр)

400:4*0,5 = 50 – екзамен. 
100*0,5 = 50 – результат екзамену.

50 + 50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен.
Формула до заліку 

(3 семестр) 300:3 = 100 – результат заліку

Критерії оцінювання до поточного, модульного контролю, заліку, 
диференційованого заліку, екзамену

Рівні
навчальних
досягнень

Загальні критерії оцінювання

Відмінно
90 100 (А)‒

Студент(ка) самостійно будує послідовний, повний текст; аргументовано, чітко висловлює власну
думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати обговорюваний предмет із власним життєвим
досвідом,  добирає  переконливі  докази  для  обґрунтування  тієї  чи  іншої  позиції  з  огляду  на
необхідність  розв’язувати  певні  життєві  проблеми;  робота  відзначається  багатством  словника,
точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю.

Добре
80– 89 (В)
74 – 79 (С)

Студент(ка)  самостійно  будує  достатньо  повне,  осмислене  висловлювання,  у  цілому  ґрунтовно
висвітлює  тему,  добирає  переконливі  аргументи  на  їх  користь,  проте  ще  має  працювати  над
урізноманітненням словника, граматичного та стилістичного оформлення роботи

Задовільно
66–73 (D)
60 65 ‒ (E) 

Студент недостатньо знає обсяг екзаменаційного матеріалу. За обсягом висловлювання студента(ки)
сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але студенту ще слід працювати над
умінням самостійно формулювати судження, належно їх аргументувати, точніше добирати слова й
синтаксичні конструкції

Незадовільно
35-59 (FX)

1 34 ‒ (F)

Побудоване студентом(кою) висловлювання характеризується фрагментарністю, думки 
викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і граматична
будова мовлення. Незадовільно з можливістю повторного складання.

Критерії оцінювання до самостійної роботи
Відмінно

90 100 (А)‒
Здобувач  освіти  у  повному  обсязі  виконав  завдання  самостійної  роботи.  Рівень
демонстрації  чи  презентації  виконаного завдання на високому рівні.  Виконане  завдання
відповідає  вимогам,  має чітку  та  цілісну структуру.  Виконання завдань для  самостійної
роботи подавались вчасно без затримок.

Добре Завдання, що винесене на самостійне опрацювання виконане у повному обсязі, подавалось
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80– 89 (В) вчасно,  проте  має  незначні  помилки,  які  були  усунені  в  найкоротші  терміни  та  не
впливають на загальний результат виконаної роботи.

Добре
74–79 (С)

Завдання самостійної роботи виконане на середньому рівні. Самостійна робота здобувача
освіти  виконувалась  не  завжди  вчасно.  Виконані  завдання  самостійної  роботи  мають
помилки та виконані не повністю.

Задовільно
66–73 (D)

Виконані  завдання самостійної  роботи виконані  не в повному обсязі.  Об’єм виконаного
завдання менше 50% від загального, поданні з порушенням термінів їх подачі та середнім
рівнем їх практично відтворення.

Задовільно
60 65 ‒ (E)

Завдання для самостійної роботи виконанні частково. Об’єм виконаного завдання менше
40%  від  загального.  Здобувач  освіти  відтворює  та  демонструє  виконання   завдання  на
низькому рівні.

Незадовільно
35 59 ‒ (FX)

Здобувач освіти виконав завдання представлені для самостійного опрацювання не вчасно.
Об’єм виконаного завдання менше 30% від загального. Виконання завдань винесених на
самостійне опрацювання на примітивному рівні.

Незадовільно
1 34 ‒ (F)

Здобувач  освіти  знає  теми  та  завдання  винесені  на  самостійне  опрацювання,  проте
виконання  цих  завдань  має  примітивний  рівень  його  презентації  чи  практичного
відтворення.
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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.
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.
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