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ПЕРЕДМОВА 

Методичні рекомендації з освітньої компоненти (навчальної 

дисципліни) «Пантоміма» призначені для студентів спеціальності 

026 Сценічне мистецтво, освітньо-професійної програми Циркові 

жанри: циркова акробатика, циркова гімнастика, еквілібристика, 

жонглювання, пантоміма, ілюзія та маніпуляція, клоунада. 

Запропоновані методичні рекомендації укладені з урахуванням 

системи знань, умінь і навичок, накопичених Київською школою 

підготовки артистів пантоміми КДУЕЦМ, КДКЕЦМ та КМАЕЦМ, яка 

була сформована на основі аворського методу та системи 

Наталії Ужвенко. Система базується на аналізі прийомів та 

вправ школи пластичного виховання акторів Етьєна Декру, а також 

на результатах творчих та практичних досліджень. 

Переважною формою проведення занять є практичне заняття з 

викладачем, але для творчого осмислення ідей і положень курсу 

студенти заохочуються до активної самостійної роботи під час 

підготовки до занять. Критерієм оцінки роботи студента є не стільки 

обсяг матеріалу, що залишився у пам’яті, скільки вміння його 

аналізувати, узагальнювати, активно використовувати у позанавчальній 

ситуації, самостійній роботі.  

Метою освітньої компоненти «Пантоміма» для студентів 

спеціальності 026 Сценічне мистецтво, ОПП Циркові жанри є 

підготовка висококваліфікованих артистів цирку, які матимуть навички 

роботи засобами пантоміми та уміння створювати пластичні образи 

відповідно до завдання режисерів, викладачів фахових дисциплін, що 

реалізують професійну виконавську майстерність у сучасних 
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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. 

Завдання навчальної дисципліни: 

- розвиток природних загально-фізичних даних; 

- освоєння комплексів з біомеханіки та виразності руху, техніки 

пантоміми, фізичної та драматичної імпровізацій;  

- формування візуального художньо-образного мислення; 

- вивчення визначеної кількості технічних прийомів з 

використанням їх на практиці; 

- вивчення основних термінів і понять; 

- формування навичок відтворення емоційно насиченого 

внутрішнього стану у яскравій виразній зовнішній формі, 

- освоєння уміння викладання вивченого теоретично-практичного 

матеріалу. 

Компетентності, які набувають студенти у процесі вивчення 

навчальної дисципліни «Пантоміма» ОПП Циркові жанри, 

спеціальності 026 Сценічне мистецтво (відповідно до Стандарту вищої 

освіти, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 026 

Сценічне мистецтво першого (бакалаврського рівня) вищої освіти 

(наказ № 741 від 30.06.2021 р.). 
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Програмні компетентності 

Загальн ікомпетентності (ЗК) 

ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 06. Здатність використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології. 

ЗК 07. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК 01. 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 в художніх сценічних образах. 

СК 03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі 

створення сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі 

творчої групи в процесі його підготовки. 

СК 04. Здатність до професійного опанування змістових 

(інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору. 

СК 05. Здатність до публічної презентації результату своєї 

творчої (інтелектуальної) діяльності. 

СК 06. Здатність до оперування специфічною системою 

виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного твору. 

 

Програмні результати навчання 

ПР 02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері 

сценічного мистецтва. 
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ПР 04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній 

літературі, у мережі Інтернет та інших джерелах. 

ПР 05. Застосовувати сучасні цифрові технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення до розв’язання відповідних 

задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.  

ПР 08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для 

показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки. 

ПР 10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні 

засоби відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору 

(проєкту). 

ПР 21. Презентувати результати професійної діяльності та 

проєктів у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і 

нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та 

власний досвід. 

Основні поняття з освітньої компоненти «Спеціалізації за 

жанрами: пантоміма» для ОПП Циркові жанри, які повинен знати студент: 

транстації, відстаючі та випереджаючі рухи, пряма, обернена 

хвиля, бокові хвилі; комплекс рівноваги, «тяги», «гачки»; підтягування, 

відштовхування; «фіксований пункт» та «фіксований об’єм», «шар», 

«куб»; характеристика руху: амплітуда, напрям, сила, темп; «уявний 

предмет», маніпуляції «уявними предметами», «уявні сили» та «уявні 

перешкоди», «уявне середовище»; стильові вправи; площинний, 

ковзаючий, прогулянковий, «Кірюшкіних» кроки; екзерсис, пластична 

композиція, метаморфози руху, дії; часткова, повна, опосередкована, 

колективна ідентифікація, «уявне середовище», міміка, жест, 

концентрація простору і часу, стилізація, пластична характеристика 

персонажу, алегорія, комічна пантоміма. 
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ПРОГРАМА 

Модуль 1. 

Тема 1. Введення в предмет. Техніка безпечного руху. Загальна 

фізична підготовка. Тема 2. Пластична геометрія та геометрія простору. 

Тема 3. Основні опорні елементи пластики руху. 

Тема 4. Види ритму. Пластичні комбінації з використанням 

вивчених елементів.  Тема 5. Психофізичні вправи. «Знакові ігри». 

Тема 6. Імітація фізичних дій, трудових та спортивних процесів. 

Тема 7. Значення жестів при передачі невербальної інформації. 

Види жестів. Замальовки. 

Тема 8. Підготовчі вправи: підтягуванння-відштовхування, гачки-

тяги. 

Тема 9. Вправи для виразного руху рук та стоп. 

Тема 10. Опрацювання та вдосконалення вивченого матеріалу у 

формі пластичних комбінацій. 

Модуль 2. 

Тема 1. Види ідентифікації: повна, колективна (групова). 

Тема 2. Замальовка на пластичну характеристику персонажу (звір, 

«вогонь», «стара шафа») Або предмет, що оживає. 

Тема 3. Види ідентифікації: часткова. 

Тема 4. Техніка опрацьовування уявного предмету. 

Тема 5. Види ідентифікації: опосередкована. 

Тема 6. Уявні сили та перешкоди. 

Тема 7. Поняття про етюд пантоміми. Етюди на обрану тему. 

Тема 8. Метаморфоза уявного предмету. Замальовки. 

Тема 9. Метаморфоза дії. Замальовки. 
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Тема 10. Опрацювання та вдосконалення вивченого матеріалу у 

формі етюдів. 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Окрім аудиторного навчання (практичні заняття), студентові 
необхідно достатньо часу приділити самостійній роботі, а саме 
відпрацюванню та вивченню вправ, рухів і комбінацій, які вивчались на 
практичних заняттях у класі.  

Студент самостійно опрацьовує технічні складові професійної 
лексики з курсу навчальної дисципліни, а також виконує загально-
фізичну підготовку (ЗФП) для підтримання професійної форми.  

Студент повинен через самостійне опрацювання засвоїти техніку та 
характер створюваного ним художнього образу, усвідомити свою 
акторську роль, психологічно налаштовувати себе на її виразне 
виконання. 

Студент повинен законспектувати чи занотувати теоретичні 
складові вправ, понять і терміни з програми курсу, а також виконує 
завдання викладача у Googlе Class Room. 

Для заочної форми навчання більша частина курсу навчальної 
дисципліни налаштована на самостійну роботу, тому робота студентів 
акцентує на теоретичну складову, а також виконання практичних 
завдань у Googlе Class Room. 

Протягом усього навчання самостійна індивідуальна робота 
студенту будується на ретельному відпрацюванні великої кількості 
пластичних та технічних вправ, вивчених на уроці. 

На певному етапі вивченні дисципліни додається робота з імітації 
фізичних дій та певних трудових процесів з залученням пам’яті, 
особистого життєвого досвіду, уяви та фантазії студента за конкретним 
завданням викладача. З підвищенням технічного рівня виконання вправ 
та вивченням принципів ідентифікації студент отримує можливість 
самостійного створення стильових вправ за завданнями викладача.  

Важливе значення має самостійне вивчення студентом 
теоретичного матеріалу по програмі курсу, основної та додаткової 
літератури. 
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Музичне оформлення етюду, комплексу вправ, студент готує, як 
правило, самостійно, привчаючись працювати з музичним матеріалом, 
що має велике значення у подальшій професійній роботі. 

Основний прийом самостійного розвитку студентами елементарних 
навичок з пантоміми є повторювання та відпрацювання техніки, що 
характеризується виконанням значної кількості певних пластичних та 
технічних елементів пантоміми.  

Самостійна робота студентів доповнюється вивченням спеціальних 
посібників, методичних розробок тощо, перегляд відеоматеріалів, які 
дозволяють набути студентам сучасні теоретичні, методичні та 
практичні знання з техніки пантоміми та основних пластичних 
елементів і вправ. 

 

Теми, які виносяться на самостійну роботу студента 

Тема 1. Загальна фізична підготовка. 

Підготовчий розігрів. Вправи для м’язів обличчя (міміка), рук, 

зап’ясть та пальців. Координація рук та стоп. 

Тема 2. Пластична геометрія та геометрія простору 

Осі та площини тіла. Рівні та ракурси, що використовуються у 
виразному сценічному русі.  

Позиції рук та стоп у пластиці руху і пантомімі. Основна стійка 

(вихідне положення). Переміщення по площині сцени. 

Тема 3. Основні опорні елементи пластики руху. 

«Зрушення», «хвилі», «рівновага». Опрацювання виконання. 

Тема 4. Види ритму. Пластичні комбінації з використанням 

вивчених елементів. 

Складання ритмічних комбінацій з використанням елементів 

пластики. 

Тема 5. Психофізичні вправи. «Знакові ігри». 

Створення зрозумілого елементарного знаку. 
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Тема 6. Імітація фізичних дій, трудових та спортивних процесів. 

Підготовка 5 фізичних дій, 5 трудових або спортивних процесів. 

Звернути увагу на чіткість дій при умові роботи з уявними предметами. 

Тема 7. Значення жестів при передачі невербальної інформації. 

Види жестів. Замальовки. 

Пошук, обдумування, підготовка жестів за видами.  

Тема 8. Підготовчі вправи: підтягуванння-відштовхування, гачки-

тяги. 

Опрацювання підготовчих вправ під рахунок, за схемою. 

Тема 9. Вправи для виразного руху рук та стоп. 

Виконання спеціальних вправ на «відстаючі» та «випереджаючі» 

рухи, «хвилі» рукою, «рибка», «віяло». 

Тема 10. Опрацювання та вдосконалення вивченого матеріалу у 

формі пластичних комбінацій. Складання комбінацій з використанням 

вивчених елементів під музику. 

Тема 11. Види ідентифікації: повна, колективна (групова). 

Приклад повної ідентифікації – тварина. Створення 3 замальовок. 

Тема 12. Замальовка на пластичну характеристику персонажу 

(звір, «вогонь», «стара шафа»). Замальовка на нестандартний образ, 

створений повною ідентифікацією: «вогонь», «шафа», «ганчірка». 

Тема 13. Види ідентифікації: часткова. 

Опрацювання часткової ідентифікації. Приклади в замальовках. 

Тема 14. Техніка опрацьовування уявного предмету. 

Увна площина, уявна палиця, шар, короб. Опрацювання. 

Тема 15. Види ідентифікації: опосередкована. 

Приклади, відпрацювання. Замальовки. 
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Тема 16. Уявні сили та перешкоди. 

Робота з уявним партнером, уявною силою, вагою. Відпрацювання. 

Замальовки. 

Тема 17. Поняття про етюд пантоміми. Етюди на обрану тему. 

Створення етюдів за темою, наданою викладачем або самостійно 

знайденою з використання прийомів, принципів та елементів, які 

вивчені раніше. 

Тема 18. Метаморфоза уявного предмету. Замальовки. 

Побудова екзерсису – композиції з використанням метаморфози 

предмету. 

Тема 19. Метаморфоза дії. Замальовки. 

Побудова технічного екзерсису – композиції з використанням 

метаморфози дії. 

Тема 20. Опрацювання та вдосконалення вивченого матеріалу у 

формі етюдів. Створення етюдів. Тема може бути задана викладачем 

або сформульована студентом самостійно 

Рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів 

Основними напрямками самостійної роботи студентів з 

освітньої компоненти «Пантоміма» для ОПП Циркові жанри є 

підготовка до вивчення окремих питань, винесених у робочій 

навчальній програмі на самостійне опрацювання. 

При підготовці до самостійного вивчення окремих питань 

студент, у першу чергу, повинен з’ясувати завдання. 

Для цього рекомендується мати окремий зошит, де він 

міг би робити відповідні пам’ятки, записи, конспектувати 

витяги з першоджерел, методичних розробок. 
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Дуже важливо правильно підібрати й ефективно 

опрацювати рекомендовану літературу або відеоматеріал. Це 

можливо зробити як у читальному залі свого навчального 

закладу, так і в бібліотеках вузів, з якими заклад перебуває в 

навчальному комплексі. 

Студент уважно знайомиться зі змістом вибраної 

літератури або відеоматеріалом, відшукує для висвітлення того 

чи іншого питання певні розділи, інші матеріали, які 

допоможуть опрацювати завдання самостійно. 

Практична самостіна робота обов’язково починається з 

розминки. Далі студент відпрацьовує елементи або прийоми, 

виконуючи вправи послідовно, формуючи сталу навичку 

технічного виконання. За необхідності, самостійно 

створюються комбінації та композиції або складається 

тематична замальовка, яка може в подальшому стати ідеєю 

етюду або елементом випускного номеру. 

Під час самостійної роботи підбирається відповідний 

музичний фрагмент. 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання, які використовуються під час навчання 

з дисципліни «Спеціалізація за жанрами: пантоміма»: словесні, наочні, 

практичні. 

Практичні методи навчання:  

Практична робота спрямована на використання набутих знань у 

розв’язанні практичних завдань. У навчальній практиці значне місце 

відводиться вправам.  
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Вправа − це метод навчання, сутність якого полягає у 

цілеспрямованому, багаторазовому повторенні студентами окремих дій 

чи операцій з метою формування умінь та навичок. У сценічній 

практиці часто використовується поняття «репетиція», метод якісного 

відпрацювання сценічного матеріалу. 

Наочні методи − ілюстрація, демонстрація). 

Демонстрація − це метод навчання, який передбачає показ 

предметів і процесів у натурі, динаміці. 

Ілюстрація − метод навчання, за якого предмети і процеси 

розкриваються через їх символічне зображення. Перегляд відео-

матеріалів, наглядних схем. 

Словесні методи − пояснення, описова розповідь, евристична 

бесіда. 

Розповідь − це метод навчання, який передбачає оповідну, описову 

форму розкриття навчального матеріалу з метою спонукання студентів 

до створення в уяві певного образу.  

Пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого 

педагог розкриває сутність певного явища, закону, процесу. Він 

ґрунтується не стільки на уяві, скільки на логічному мисленні з 

використанням попереднього досвіду студентів.  

Для успішного виконання завдань навчальної дисципліни потрібно 

дотримуватись деяких правил.  

Рекомендовано будувати урок за таким принципом: 

- коротка вправа на концентрацію – на розсуд викладача, яка дає 

змогу сконцентруватись, зібратись внутрішньо; 

- розігрів – можливі вправи із загально-фізичного блоку або за 

вибором викладача; 

14 



 
 

- розминка – повторення пластичних вправ, вивчених на 

попередньому уроці; 

- вивчення нових пластичних вправ;  

- перехід до суто технічних вправ пантоміми – повторення 

вивчених та відпрацьовування нових; 

- створення комбінацій, замальовок, етюдів; 

- перегляд домашніх завдань. 

Практичні заняття, якщо виникає потреба, підсумовуються 

бесідою щодо цілей і завдань навчального матеріалу, що вивчається, 

пояснюються нові поняття, сприяючи вивченню термінології.  

Якщо вивчається технічний принцип або прийом пантоміми, після 

теоретичного викладу йде практичне виконання – замальовка, етюд з 

використанням його у сценічній ситуації. Нові терміни та назви вправ 

студенти зобов’язані занотувати в зошитах. Важливо розповісти їм, що 

фізичний рух, який має мету, перетворюється на фізичну дію, і саме 

активна фізична дія на сцені є виразним засобом пантоміми; що дія – це 

низка свідомих вчинків, спрямованих на досягнення бажаної мети.  

Закінчується урок переглядом та обговоренням домашніх робіт 

студентів. Кращі роботи відпрацьовуються протягом семестру й 

виносяться на перегляди, іспити чи заліки. 

Співвідношення частин уроку (виклад, вивчення, повторення і 

закріплення матеріалу) регламентується викладачем, зважаючи на 

необхідність. 

Упродовж кожного семестру проводяться кілька переглядів, на 

яких визначаються рівень засвоєння матеріалу та потенційні 

можливості студента. 
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Для кращого засвоєння пройденого матеріалу рекомендується 

використовувати аудіовізуальні засоби навчальної інформації 

(відеофільми, записи майстер-класів, вистав, концертних програм 

тощо). 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

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 

Відмінно 90‒100 (А) Відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок. Студент вільно і впевнено володіє програмою. Високий технічний 
рівень, досконало виконує всі вправи. Демонструє професійне володіння 
акторськими навичками. Демонструє знання термінології  

Добре 80–89 (В), 74–79 (С) Виконання вище середнього рівня з кількома 
помилками. Студент дуже добре володіє технікою виконання вправ, достатньо 
артистизму, впевненості. Допущені незначні технічні помилки, не досить легко і 
швидко виконуються комбінації. Демонструє добрі знання спеціальної 
термінології. 

Задовільно 66–73 (D), 60‒65 (E) Завдання виконано непогано, але зі 
значною кількістю недоліків. Студент виконує програму, але в більшості вправ 
допускає технічні помилки. Не проявляє творчої ініціативи. Повільний темп, 
низька майстерність виконання Демонструє слабкі знання спеціальної 
термінології 

Незадовільно 35‒59 (FX), 1‒34 (F) Під час виконання вправ та комбінацій 
студент допускає велику кількість технічних помилок, має дуже низький рівень 
майстерності виконання, не володіє зовсім акторською виразністю. Плутає або не 
знає спеціальної термінології 
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Рисунок 1. 

Жонглювання з елементами пантоміми 

 

  



 
 

 

 

 

Рисунок 2. 

Пантоміма в акробатичному номері 

 

  



 
 

Рисунок 3. 

Cirque du Soleil створює історії, які зрозумілі в усьому світі й цікаві 

глядачам будь-якого віку, оскільки вони розповідаються на 

універсальній мові сучасного циркового мистецтва з використанням 

засобів пантоміми. 

 

 



 
 

Рисунок 4. 

Персонаж Cirque du Soleil має свій унікальний костюм та грим, але не 
менш важливим є створення пластичної характеристики. Метою 

освітньої компоненти «Пантомім» для ОПП Цирокові жанри є успішне 
здобуття навички створення яскравої індивідуальної пластики образу. 

 



 
 

Рисунок 5. 

Клоунада є найяскравішим прикладом використання засобів пантоміми 

в цирковому мистецтві 
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