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ПЕРЕДМОВА 

Методичні рекомендації з освітньої компоненти «Спеціалізація за 
жанрами: пантоміма» розраховані на студентів вищої фахової освіти на основі 
повної загальної середньої освіти. Методичні рекомендації укладені з 
урахуванням вимог державного стандарту спеціальності 026 Сценічне 
мистецтво для освітньо-професійного ступеню Перший (бакалаврський) рівень 
вищої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.  

Під час підготовки програми зі «Спеціалізації за жанрами: пантоміма» був 
врахований принцип комплексного вивчення студентами спеціальних 
предметів, який передбачає, у разі можливості, оволодіння поряд із пантомімою 
низкою інших спеціальних дисциплін: майстерності актора, хореографії, 
акробатики, жонглювання, сценічної мови тощо. Володіння ними є необхідним 
для створення не тільки етюдів і номерів класичної пантоміми, а й творів 
традиційної пантоміми.  

Пропоновані 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 виховання акторів Етьєна Дукру, 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.  

Освітня компонента «Спеціалізація за жанрами: пантоміма» розрахована 
на 48 кредитів ECTS, 1440 годин, з них 704 аудиторних (практичних) та 16 
лекційних. У програмі подано орієнтовний тематичний план із розподілом 
навчального часу на вивчення окремих тем за курсами й семестрами навчання. 

Мета навчальної дисципліни: Підготовка висококваліфікованих артистів 
пантоміми, викладачів фахових дисциплін, що реалізують професійну 
виконавську майстерність у сучасних естрадних, циркових, сценічних 
компаніях, закладах і структурах, естрадно-циркових шоу-програмах та масово-
культурних заходах, а також із можливістю здійснення якісного забезпечення 
освітнього процесу шляхом викладання в закладі освіти. 
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Завдання навчальної дисципліни: 
- розвиток природних загально-фізичних даних; 
- освоєння комплексів із біомеханіки та виразності руху, техніки 

пантоміми, фізичної та драматичної імпровізацій;  
- формування візуального художньо-образного мислення; 
- вивчення визначеної кількості технічних прийомів із використанням їх на 

практиці; 
- набуття навичок оволодіння психофізичним апаратом на рівні рішення 

складних художньо-технічних завдань з пантоміми; 
- 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 «Спеціалізація за жанрами: 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.). 

Програмні компетентності 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК06. Здатність використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології. 
ЗК07. 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 у 

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. 

5 



 
 

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. 
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» спрямуванням 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, мономім, мімодрама, алегорія, комічна пантоміма. 
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РОЗДІЛ 1. 
Історична специфіка жанру пантоміма (скорочено) 

Пантоміма – одна з найбільш древніх форм художньої творчості людини. 
Елементи пантоміми вже входили до складу ігор та ритуальних церемоній 
первісної людини, коли вона наслідувала тварину або перевтілювалася в образи 
богів або демонів, намагаючись відтворювати події за допомогою жестів, 
міміки і танців. 

Перші ознаки пантоміми зустрічаються у народів, чиїм основним 
заняттям було полювання. У різних широтах людина наслідувала різних тварин, 
які були метою полювання – від оленя, ведмедя і вовка до страуса, кенгуру, 
антилопи і горили. Про це свідчать не тільки наскальні зображення, що 
відносяться до епохи палеоліту, а й способи полювання, які застосовуються і в 
наш час деякими народами Африки й Азії. Імітуючи ходу і стрибки звіра, 
прикидаючись тваринами, первісна людина тим самим застосовувала прийом 
пластичного перетворення – одну з характерних ознак пантоміми. 

Полюванню передували обряди, учасники яких ніби заманювали звіра. 
При постійному повторенні обряди та ігри набували незмінної форми, в основі 
якої був визначений сценарій: одні з учасників виконували ролі звірів, інші – 
мисливців. У них, окрім пластичного перетворення, був уже й сюжет. 

Сюжет для пантоміми первісна людина знаходила не тільки в полюванні 
або пов’язаних з ним обрядах. Усі значні події племені або сім’ї обростали 
обрядами, пов’язаними з явищами природи (весняне рівнодення, посуха, дощі), 
з виробничою діяльністю людини (сівба, збір врожаю), суспільними подіями 
(перемога або поразка у війні), з побутом (народження, настання статевої 
зрілості, одруження, смерть). У всіх цих ритуальних обрядах, церемоніях і 
виставах пантоміма займала значне місце, чергуючись або поєднуючись з 
музикою, співом, декламацією і діалогом і розростаючись часом у великі 
самостійні епізоди. 

Греція – батьківщина європейської пантоміми. Вона виникла з першими 
проявами духовного життя, прагнучи відобразити в мистецтві стародавні міфи і 
сказання, пов’язані з ними релігійні уявлення народу. Мистецтвом, у якому 
високорозвинена фізична культура древніх греків поєднувалася з їх етичними 
та естетичними поняттями, був танець. Греки вважали, що від танцю людина 
стає морально кращою, що про людей можна судити за танцем, що вільні, 
прекрасні душі породжують прекрасні танці, а низькі душі – погані. 

Античний танок невіддільний від пантоміми. Точніше, він і був 
пантомімою, що підтверджується грецьким філософом Аристотелем, який 
визначив танець як створену ритмом сукупність рухів, що передають звичаї, 
пристрасті і діяння. Платон називав її імітацією всіх жестів і рухів, які робить 
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людина. Лукіан вважав, що головне завдання актора – «опанувати своєрідну 
науку наслідування, зображення, вираження думок, уміння зробити ясним 
навіть таємне».  

Зміст танців протягом тисячоліть, звичайно, не був однорідним. Вони 
виникли з обрядів, пов’язаних з культом Діоніса, бога вина і родючості, вони 
носили характер екстатичних оргій, лише пізніше отримали більш закінчену і 
більш благородну форму завдяки гімнам-дифірамбам, зміст яких давав матеріал 
для зображення в танці-пантомімі життя і страждання Діоніса. У поєднанні 
танку з дифірамбами згодом виникла антична драма, де пантомімічний початок 
був виражений не тільки в емоційних реакціях і пов’язаних з ними 
перегрупуваннями  хору, а й у ритмічній жестикуляції головних дійових осіб. 

Розквіт античної драми відноситься до V століття до нашої ери. Того 
часу і мистецтво пантоміми досягло високої досконалості. Рухи та жести 
виконавців головних ролей були настільки докладно розроблені, що жестами 
рук, ритмічними коливаннями верхньої частини тіла вони створювали ілюзію 
танцю, тим самим заповнюючи відсутність міміки, тому що обличчя за 
традицією були сховані під маскою. В епоху еллінізму широкий розвиток 
отримали виконувані головними героями трагедії, пантомімічні соло, де 
зображувалася і скорбота Електри, і відчай Гекуби, що оплакує сина, і 
пристрасть Федри, і злощасна доля Едіпа. Ролі, які давали привід для таких 
пантомімічних «арій», були особливо популярні серед акторів і глядачів. 

Поряд з трагічною пантомімою існували пантоміми комічні, ліричні, 
батальні, еротичні. Вони виконувалися двома групами артистів: одні співали і 
грали на музичних інструментах, інші ілюстрували жестами зміст віршів. Танці 
поєднувалися з музикою флейти та співом. Ліричні пантоміми були драмами 
про нерозділене кохання, що мали щасливий або драматичний кінець.  

Батальні пантоміми відрізнялися віртуозною спритністю прийомів і 
закінчувалися перемогою однієї групи виконавців над іншою, причому 
боротьба зображувалася настільки реалістично, що викликала у глядачів 
тривогу за життя учасників битви. 

Основним виразним органом пантомімічного красномовства були руки. 
Наука про виразність рук називалася хірономією, а частина хірономії, що 
трактувала виразність пальців – дактилологією. У римську епоху налічувалося 
до двадцяти положень пальців, кожне з яких мало свій зміст. Положення тулуба, 
позиція ніг, поворот, нахил голови, кожен жест сам по собі та у комбінації з 
іншими мав різне значення. Були встановлені пластичні характеристики різних 
типів ролей. Був жест слуги-пронози, підлесника-паразита і т.д. Існували 
особливі жести для вираження різних емоцій: страху, подиву, презирства, 
благання, роздумів, відчаю. Мова жестів була добре знайома більшості глядачів, 
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так як актори пантоміми викликали своєю грою найбільше захоплення. 
Пантомімою називався живопис у русі, рукам приписувався дар співу. 
Вважалося, що музика жесту здатна передати невловимі, майже неусвідомлені 
почуття й думки, що не піддаються розуму і визначенню словом. 

У Римі в епоху цезарів, звану золотим століттям пантоміми, вона 
отримала визнання й поширення, якого не знала за всю свою історію. 

У першому столітті нашої ери Рим був культурним, економічним і 
політичним центром могутньої імперії, до складу якої входили сотні народів. 
Перед римським театром постало завдання створення таких видовищ, які, з 
одного боку, були б зрозумілі римлянам та іноземцям та імпонували б їм своїми 
масштабами та розкішшю, а з іншого боку – пишністю й цікавістю відволікали 
б від класової боротьби. Так виникли ті блискучі святкування з безкоштовними 
видовищами, у яких розмовна драма відійшла на задній план, поступившись 
місцем музично-танцювальному театру, що не вимагав знання мови і в 
однаковій мірі був привабливим для будь-якого глядача. Видовищем, яке 
відповідало цим вимогам, була пантоміма. 

Однією з форм римської пантоміми епохи розквіту було виконання 
одним актором замість цілої трагедії її найбільш ефектних фрагментів, які 
актор перекладав на мову жестів, у той час як інший декламував текст. Ця 
форма виникла в Римі ще в III столітті до нашої ери. Успіх, що супроводжував 
таке нововведення, зміцнив цей прийом, де на перший план висувалася німа, 
зрима частина виконання. Через три століття, в епоху цезарів, які воліли в 
театрі бачити перш за все видовище, ця форма одержала величезне поширення. 
Жест, рух, танець і музика, що об’єднувала всі ці елементи пантоміми, були для 
космополітичного Риму і доступнішими, і цікавішими, ніж звичайна декламація 
на трагічні теми. 

У ті часи в Римі користувалися величезним успіхом і групові пантоміми, 
особливо пантомімічні вистави. Багатство костюмів і декорацій, монтувальні 
ефекти, участь багатьох сотень виконавців робили ці масові пантоміми-пірріхії 
надзвичайними видовищами завдяки розкоші і сценічним ефектам. На сцені 
били фонтани парфумів і вина, гори провалювалися під сцену, літальні машини 
здіймалися у піднебесся міфічного Ікара й Меркурія. Феєрична розкіш 
постановок поєднувалася з натуралізмом пантомім, у яких брали участь живі 
тварини, наприклад, коли розлючені звірі на очах у глядачів розривали Орфея, 
роль якого грав злочинець, засуджений до смертної кари.  

Після завоювання Риму варварами пантоміма ще продовжувала існувати, 
але все більш йшла до занепаду. У середні віки елементи її збереглися в 
мистецтві мандрівних акторів-гістріонів, які й донесли її до епохи Відродження, 
коли вона знову вступила у смугу розквіту. 
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В Італії мистецтво пантоміми відродилося в XVI столітті серед акторів 
народної комедії масок. Саме звідти бере свій початок сучасна європейська 
пантоміма. 

Італійська народна комедія масок увійшла в історію театру під назвою 
Комедія дель арте. Італійська комедія була театром дії більш, ніж слова, і 
пантоміма в ній була ніби грою актора, грою, яка мала бути зрозуміла навіть 
глухому. Вистави італійської комедії масок відрізнялися винятковим 
багатством і різноманітністю пластичних засобів: танці, бійки, переслідування, 
стрибки, жонглювання, кульбіти, сальто, жвава жестикуляція, які прикрашали, 
доповнювали й пояснювали слова акторів. 

Швидко поширившись Італією, пересувні трупи італійських акторів 
перетнули кордони своєї батьківщини і стали гастролювати в Німеччині, 
Франції, Іспанії, Англії. Це сприяло тому, що зовнішній формі вони стали 
віддавати перевагу перед внутрішньою змістовністю. У цих умовах не могли не 
посилитися всі елементи зорового сприйняття, що сприяють сприйняттю 
вистави. Більш доречною виявилася тут пластична тренованість акторів, 
виразність тіла, особливо необхідна в тих випадках, коли маска приховувала 
міміку обличчя. У результаті створилася надзвичайно експресивна система 
акторської гри, де німа дія легко і органічно переходить в діалог, а діалог – у  
німу дію, пантоміму. Цим пояснюється успіх і сприйняття італійської комедії й 
за кордоном. 

Італійська комедія масок вплинула на формування драматичного театру 
багатьох країн Європи, але найбільше – на формування пантоміми. 

Прикладом трансформації італійської комедії масок у Франції кінця 
ХVIII – початку XIX стала творчість Жана Батіста-Гаспара Дебюро. 
Сучасники називали його видатним актором свого століття. Він об’єднав у 
своєму мистецтві кращі досягнення театрально-циркової пантоміми та 
ознаменував собою класичний і найбільш блискучий період її історії. 
Виступаючи на підмостках одного з театрів бульвару Тампль, який 
обслуговував передмістя Парижа, Дебюро успадкував від народного видовища, 
від майданного балагану велике мистецтво поєднувати серйозне зі смішним, 
ліричне з гротеском, філософію з фарсом. 

У 1816 році театр, у якому виступав Дебюро, поступається місцем трупі 
акробатів і отримує назву театру Фюнамбюль – канатохідців. Гімнасти, 
жонглери, танцюристи на канаті, змінюючи один одного, б’ються на палицях і 
дерев’яних шаблях, нагороджують один одного ляпасами, переодягаються зі 
швидкістю трансформаторів. Театр Фюнамбюль, як і всі театри бульварів, був 
позбавлений права говорити зі сцени – цей привілей належала тільки великим 
центральним театрам Парижа. Бульварні ж театри переважно грали пантоміми. 
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А театр Фюнамбюль навіть спеціалізувався виключно на постановці пантомім, 
які давали артистам велике поле діяльності для прояву своєї майстерності. Ці 
пантоміми будувалися на основі комедійного, сатиричного або казкового 
сценарію. 

Здебільшого персонажі французьких пантомім зберігають характери й 
імена масок італійської народної комедії. Одна з масок – Арлекін – є постійною. 
Проте деякі персонажі, що виникли і розвинулись на французькому ґрунті, 
набули типові для цієї місцевості риси і отримали імена на французький лад. До 
них відноситься П’єро, який у виконанні Дебюро поєднував у собі риси 
спритного слуги з італійської комедії масок, буфонаду англійських клоунів і 
розумну іронію французького Булеварда (артиста бульварних театрів).  

Довгий час Дебюро нічим не виділявся серед своїх товаришів. Перші 
оплески він отримав, коли замінив хворого актора Фелікса – Арлекіна трупи. 
Дебюро помітили і йому стали давати грати. І ось тоді він створює свого П’єро, 
який поступово все більше приваблює публіку в Театрі канатохідців і 
приносить йому славу. В образі П’єро Дебюро втілював характер народу, що 
населяв паризькі околиці, чиїм улюбленцем він був. Вони сприймали його як 
своє друге «я», їм були близькі і зрозумілі його скепсис, його надії, його 
філософія, його гумор. Але П’єро був ще й героєм казки, притому казки дивно 
поетичної, яка переносить глядача у фантастичний світ ілюзій і позбавляє 
розчарувань дійсності. У цьому він був справжнім сином свого романтичного 
століття. 

Дебюро мав успіх не тільки у ремісників паризького передмістя, але і в 
літературних й артистичних колах французької столиці. Завдяки мистецтву 
Дебюро пантоміми театру канатохідців ставилися сучасниками в один ряд з 
найдосконалішими творіннями французького генія, такими, як трагедії Корнеля 
і комедії Мольєра. 

Маски італійської комедії, прийнявши сучасний міський вигляд, 
продовжували жити деякий час навіть у кіно, в німих комічних фільмах. Однак 
нове мистецтво, що виникло на рубежі двох століть і назване кінематографом, 
не тільки скористалося традиціями класичної пантоміми, але й вдихнуло в неї 
нове життя. 

На початку ХХ столітття в пантомімах стали виступати драматичні 
актори. Народжувалася нова форма пантоміми – драматична, яка зблизила 
канонічні традиції класичної пантоміми з виразними прийомами драматичного 
театру. 

Драматичні пантоміми були німими драмами, в основі яких був сценарій 
– оригінальний або створений на матеріалі будь-якого літературного 
першоджерела. Від традиційних пантомім з їх акробатичними трюками, 
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гротескними характерами і ефектами драматична пантоміма відрізнялася більш 
правдоподібним розвитком сюжету, різноманітністю і напруженістю 
психологічних ситуацій. Оскільки виконавцями були актори драми, їх грі була 
властива більш виважена пластична врівноваженість, виразність, ніж грі 
професіоналів пантоміми.  

Розвитку драматичної пантоміми сприяли теоретичні та практичні 
пошуки видатних діячів театрального мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ 
сторіччя. Школа виразного руху збагатилася неординарними системами 
виховання актора завдяки працям Француа Дельсарта, Еміля Жак-Далькроза, 
Етьєна Дукру. 

Витоки сучасної західної пантоміми беруть свій початок у педагогічних 
експериментах видатного французького театрального діяча Жака Копо, який 
керував у 20-х роках заснованим ним в Парижі театром «Стара Голуб’ятня». 
Створюючи школу при театрі, Копо ставив одним зі своїх завдань реформувати 
гру акторів, вихованих на побутовому натуралізмі психологічного театру, 
прищепити їм почуття форми, чіткість і об’ємність жесту. Саме в середовищі 
школи Копо виникали і розвивалися ідеї, що визначили новаторську діяльність 
багатьох майбутніх реформаторів сучасного французького театру.  

У школі при театрі «Стара Голуб’ятня» була розроблена граматика 
жесту, яка в подальшому була вдосконалена найближчими учнями і 
соратниками Копо – Шарлем Дюлленом і Етьєном Декру. Вона лягла в 
основу сучасної французької пантоміми, представленої іменами Жана-Луї 
Барро і Марселя Марсо. Етьєн Декру став засновником оригінальної системи 
пластичного виховання актора, відомої під назвою школи «mime pur», тобто 
«чиста пантоміма», або «чиста гра». Ця система стала основою школи сучасної 
пантоміми. Етьєн Декру мав за ціль звільнити мистецтво актора від потреби 
опиратися на інші види мистецтва (літературу, музику, живопис тощо). Тому 
Декру намагався надати актору технічні можливості цієї самостійності за 
допомогою розроблених вправ та прийомів. Окрім того, якщо сценічна гра 
традиційної пантоміми, яку ми розглядали вище, була побудована на імітації, 
то актор – вихованець системи «MIME PUR», завдяки досконалому володінню 
тілесним апаратом та принципам ідентифікації, розробленим у цій системі, 
вибудовує свої сценічні дії, створюючи ілюзію. 

У Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв 
створена оригінальна методика виховання актора-міма, її автором є викладач-
методист вищої категорії Наталія Ужвенко. Методика базується на поєднанні 
європейської школи пантоміми, зокрема системі Етьєна Декру та вітчизняних 
досягнень у цій галузі, які сформувалися на основі творчих та практичних 
досліджень. 

12 



 
 

РОЗДІЛ 2. 
ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. 
Пластика руху. 

Тема 1.1. Роль пантоміми в сценічному мистецтві. 
Сучасна пантоміма: традиційна та класична («чиста»). ЇЇ взаємозв’язок з 

драмою, хореографією та цирковим мистецтвом. 
Тема 1.2. Загально-фізична підготовка артиста пантоміми.  
Комплекси загально-фізичних вправ, простих акробатичних вправ, розтяжки. 

Контрольоване розслаблення. Вправи для м’язів обличчя (міміка), рук, зап’ясть 
та пальців. Координація рук та стоп.  
Тема 1.3. 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 1.4. Основні опорні комплекси пластики руху. 
«Зрушення» (транстації), «Рівновага», «Хвилі», «Прості види руху». 

«Імпульс» як початок руху. «Відстаючі-випереджуючі» – початок та розвиток 
імпульсу. Поняття «центру» руху. Вправи на «наповнення» та «спустошення». 
Врахування «протируху» як початкового елементу. 
Тема 1.5. Основні групові та індивідуальні схеми пластичної 

імпровізації.  
Метаморфоза руху. Монотонно-уповільнений, «мульт». Початкові вправи 

комплексів «Формопласт» (на базі простих видів руху), комплекс «Точка в тілі» 
(«підтягування-відштовхування», «тяги-гачки»). 
Тема 1.6. Виконання контрольних підсумкових вправ.  

 «Потік свідомості» за простими видами руху.  

 Поєднання акробатичних елементів з вправами основних опорних 
комплексів. 

 Виконання пластичних елементів з предметами жонглювання – м’яч, 
платок, шляпа, тростина, кільце тощо. 

 Індивідуальний пластичний екзерсис. 
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Змістовий модуль 2.  
Основи техніки пантоміми 

Тема 2.1. Психофізичні вправи. «Знакові ігри». 
Навички невербальної передачі інформації. Вправи-ігри на розвиток уміння 

передачі інформації невербальним шляхом, без спеціальної технічної 
підготовки (імітаційна побутова пантоміма). 
Тема 2.2. Імітація фізичних дій, трудових та спортивних процесів.  
Фактична та порівняльна імітація фізичних дій (запропоновані обставини, що 

змінюються) за допомогою імітаційних природних навичок.  
Тема 2.3. Техніка опрацьовування уявного предмету.  
Нерухома у просторі «точка» – «фіксований пункт». Уявна стіна – 

«фіксована площина». Геометричні форми. Жест «корекції».   
Тема 2.4. Робота з реальним предметом у режимах імпровізації та 

продумування.  
 «З предметом, як з предметом» (без та з вживанням вивченої техніки: 

фіксований пункт, тяги-гачки та ін) – шаль, м’яч, скакалка, мотузка, обруч, 
повітряна кулька тощо. 
 «З предметом, як з предметом, що змінює своє призначення»: шаль – 

ковдра, фата у нареченої тощо.  
Тема 2.5. Контрольні підсумовуючі завдання.  
 Технічна комбінація «Повітряна кулька».  
 Груповий пластично-технічний екзерсис. 

Змістовий модуль 3.  
Теорія пантоміми у її практичному втіленні. 

Тема 3.1. Введення у спеціалізацію.  
Сучасна, класична і традиційна пантоміма. Значення виразної пластичності 

для актора. Основні складові навчального процесу з сучасної пантоміми. 
Відмінності між принципами побудови сценічного твору у традиційній та 
класичній пантомімі.  
Тема 3.2. Написання студентами самостійних тематичних розробок з 

історії пантоміми. 
 Коротка історія європейської пантоміми з античності до кінця ХІХ ст. та 

її видатні діячі. Реферат. 
Огляд пантомімічного європейського процесу. Знайомство з творчістю 

видатних діячів Європи за книгами: О. Румнєв «О пантомиме. Театр. Кино»; 
Н. Я. Ужвенко, Н. С. Скрябіна «Пантоміма у питаннях і відповідях». 
 Основні принципи сучасної пантоміми за книгою засновника «Mime pur» 

французького театрального діяча Е. Декру. Конспект. 
Вивчення книги Е. Декру «Слово о миме». Обробка вступу до книги 

написаного О. Марковою.  
  

14 



 
 

Тема 3.3. Поняття про етюд пантоміми.  
Сценічна дія та її характеристики. Об’єкт, суб’єкт та обставини сценічної 

ситуації. Композиція, ідейно-тематична основа. Психофізична дія, що 
реалізована через виразний рух-жест – основа невербальної, пантомімічної 
мови. 
Тема 3.4. Значення жестів при передачі невербальної інформації. 
Природні та умовні жести, художні. Значення жестів. Тілесні жести та 

жестикуляція руками. Метаморфоза жесту.   
Тема 3.5. Види ідентифікації: повна та колективна (групова).  
Пластичні характеристики тварин. Колективне створення дерева, річки, 

механізму тощо.  
Тема 3.6. Контрольні завдання. 
 Замальовка з використанням монотонно-уповільненого руху.  

 Відпрацювання логіки руху та дії у пластичній мініатюрі «Я вивчаю своє 
тіло». 

Змістовий модуль 4.  
Взаємозв’язок з іншими спеціальними предметами. 

Тема 4.1. Робота з вербальним художнім матеріалом.  
Поєднання римованих фраз з елементами акробатики, жонглювання. 

Виконання вірша з пластично-акробатичним рішенням. 
Тема 4.2. Звукоімітація. Природні та побутові звуки. 
Відпрацювання скоромовок, природних та побутових звуків. Поєднання їх з 

окремими фізичними діями у замальовках. 
Змістовий модуль 5.  
Пластика руху. 

Тема 5.1. Створення європейської школи пантоміми учнем студії Жака 
Копо – Етьєном Декру (1898-1991).  
Система «Mime pur» – «чиста», або «тільки» пантоміма, яка створює 

«ілюзію» фізичної дії, як альтернатива традиційній пантомімі, що її «імітує». 
Тема 5.2. Вдосконалення фізичної підготовки, комплексу розтяжки, 

вправ для м’язів обличчя, рук, зап’ясть, пальців та стоп.  
Побудова парних комбінацій на елементарних підтримках. Групова 

комбінація на великій скакалці. Комплекс «Малі вправи». «Маски» емоційних 
станів. Передача сюжету мімікою (опосередкована ідентифікація) – без 
допомоги рук, з допомогою рук. . 
Тема 5.3. Ускладнені варіанти виконання комплексу «Хвилі» та різні 

модифікації «хвиль». 
Скорочений комплекс хвиль з прискоренням та уповільненням по довжині та 

кількості. «Рівновага з хвилею». Комплекс «Відстаючі-випереджуючі» та друга 
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частина комплексу на середині. Імпульс від «центру» – «Золотий перетин». 
Початкові вправи «2-х хвиль». Хвилі на підлозі: в упорі, «черв’ячок» – «пряма», 
«обернена».  
Тема 5.4. Біомеханіка переміщення за схемою «фокус – протирух – посил 

– стійка». 
Артикуляція руху при переміщенні у просторі, не маючи за ціль виконання 

конкретної сценічної дії.  
Тема 5.5. Пластичні імпровізації та ускладнені види руху. 
Комплекс «Формопласт» з технікою «мульт» та монотонно-уповільненим 

рухом. Вид руху: «Маріонетка». Комплекс «Точка у тілі» з вправами «Точка у 
русі», «Точка у дії».  
Тема 5.6. Види ритму.  
Монотонно-уповільнений рух із статичними та динамічними акцентами. 

Пластичні комбінації на основі опорних комплексів та за простими видами 
руху. Виконання на різні ритмічні фрази. 
Тема 5.7. Контрольне підсумкове завдання. 
 Індивідуальний пластичний екзерсис з використанням простих видів 

руху, монотонно-уповільненого руху, технік «мульт» та «маріонетка». 
Змістовий модуль 6. 
Техніка пантоміми. 

Тема 6.1. Комплекс класичних стильових вправ. Комплекс «Опори».  
Використання допоміжних вправ для відпрацювання техніки стильових 

вправ («віяло», «ковзаючи» батмани тощо).  
Тема 6.2. Прийом пластично-ритмічних аналогій. 
Самостійне створення стильових вправ. Застосування модифікацій 

монотонно-уповільненого руху («рапід») у замальовках, етюдах. Фізичні дії на 
різні ритмічні фрази. 
Тема 6.3. Метаморфоза уявного предмету.  
Маніпуляції з уявними предметами з використанням «деталі» – 

«пояснюючого» жесту. Технічний перехід від обробки одного уявного 
предмету до іншого з використанням жестів – «корекції» та «описуючого».  
Тема 6.4. Уявні сили та перешкоди.  
«Підтягування – відштовхування», «Тяги-гачки» з опором та подоланням. 

Схема «подолання опору». Комплекс «Прилипли» за схемою (сольно, парою 
тощо). Робота з реальним предметом «як з об’єктом, як з суб’єктом» у режимі 
імпровізації або продумування.  
Тема 6.5. Основи інтерактивної сценічної дії.  
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Вербальна інтерактивна взаємодія зі студентами інших курсів з залученням 
навичок спецкласу, реквізиту, елементів жонглювання, акробатики, хореографії 
тощо.   
Тема 6.6. Контрольні підсумкові завдання.  

 Сольний технічний екзерсис. 

 Сольний пластично-технічний екзерсис з включенням технік «мульт», 
«маріонетка».  

 Груповий пластично-технічний екзерсис з включенням технік «мульт», 
«маріонетка». 
Відпрацювання роботи ансамблем, взаємодії з партнером, можливості 

самостійного вирішення художнього завдання.   
 

Змістовий модуль 7. 
Теорія пантоміми у її практичному втіленні. 

Тема 7.1. Написання студентами рефератів за визначеними темами з 
історії пантоміми.  

 Історія європейської пантоміми за період кінця ХІХ – першої половини 
ХХ ст. та її видатні діячі. Реферат. 
Огляд пантомімічного європейського процесу. Знайомство з творчістю 

видатних діячів Європи за книгами: О. Румнєв «О пантомиме. Театр. Кино»; 
Н. Я. Ужвенко, Н. С. Скрябіна «Пантоміма у питаннях і відповідях» та ін. 

 Засновники європейської школи пантоміми: Е. Декру, Ж.- Л. Барро, 
М. Марсо. Реферат. 
Вивчення творчої діяльності французьких акторів та театральних діячів за 

книгами О. Маркової – «Марсель Марсо», «Современная зарубежная 
пантомима» та Ж.-Л. Барро «Размышление о театре», «Воспоминания для 
будущего» тощо. 
Тема 7.2. Стилізація як форма існування сценічного жесту. Рівні 

стилізації.  
Стильові вправи – сценічна форма («знак») визначеної фізичної дії. 

Використання стилізації та прийому пластично-ритмічних аналогій при 
побудові просторово-часових моделей (стильових вправ).  
Тема 7.3. Види ідентифікації – опосередкована та часткова.  
Взаємодія об’єкта та суб’єкта на відстані. Поєднання суб’єкта та об’єкта в 

одній особі. Володіння локальним рухом та блоком.   
Тема 7.4. Мономім з використанням прийому трансформації – форма 

сольного сценічного виступу актора-міма.  
Створення за сюжетом байки етюду пантоміми з кількома персонажами.  
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Тема 7.5. Складні драматичні імпровізації. 
«Потік свідомості» за стильовими вправами, «Лабіринт», «Лабіринт 2 м²». 
Тема 7.6. Підсумкові контрольні роботи. 
 Етюд «Я вивчаю своє тіло» за стильовими вправами.  

 Ексцентричний етюд «Неслухняна повітряна кулька». 

 Замальовка з використанням техніки складного руху «маріонетка».  
Змістовий модуль 8. 

Взаємозв’язок з іншими спеціальними предметами. 
Тема 8.1. Робота з текстами (вірш, проза, пісня тощо). Ілюстрація. 

Коментування. 
Різноманітність пластично-ритмічних рішень у сольній та груповій роботі з 

текстами.  
Тема 8.2. Контрольне завдання – логічне поєднання елементів 

акробатики та жонглювання зі стильовими вправами. 
Метаморфоза руху та набуті пластичні навички у поєднанні визначених 

елементів.  
Змістовий модуль 9. 
Пластика руху. 

Тема 9.1. Зародження мистецтва європейської пантоміми в Древній 
Греції та в Римській Імперії. 
Пантоміма античного театру. Пародійний, сатиричний характер у виконанні 

вуличних «мімів». Розквіт мистецтва пантоміми в космополітичному 
Древньому Римі. Різноманітність сценічних прийомів та форм. 
Тема 9.2. Розширення комплексів фізичної підготовки та розтяжки. 

Побудова простих пірамід. 
Створення на музичну тему композиції з вправ для м’язів обличчя, зап’ясть, 

пальців та стоп.   
Тема 9.3. Ускладнене виконання модифікацій хвиль (по спині, на спині).  
«Скорочений» комплекс та «Золотий перетин» по спині. Хвилі «пряма» та 

«обернена» на підлозі обличчям до стелі. На підлозі «високі» хвилі обличчям 
додолу тощо. 
Тема 9.4. Відпрацьовування рівноваги, її втрати та відновлення.  
Комплекс хвиль з опорою на одній нозі. Виконання проходження імпульсу 

від опорної ноги, від вільної. Початкові вправи комплексу «Неваляшка». 
Обидві частини відстаючих та випереджуючих вправ на середині залу.  
Тема 9.5. Схеми «змішаних» простих пластичних імпровізацій. Складні 

види руху.  
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Складний вид руху «Робот». Повний комплекс «Точка у тілі». «Формопласт» 
– вивчені складні види руху. Використання прийому змішаних пластичних 
імпровізацій у екзерсисі або етюді.  
Тема 9.6. Контрольні підсумкові вправи та завдання.  

 «Потік свідомості» за простими видами руху з включенням складних 
видів руху.  

 Створення індивідуального пластичного екзерсису. 

 Замальовки на використання техніки «робота». 
Змістовий модуль 10.  
Техніка пантоміми. 

Тема 10.1. Закріплення навичок з біомеханіки руху та переміщення.  
Відпрацювання біомеханічних вправ вивчених на попередньому курсі. 

Закріплення матеріалу у замальовках, виконуваних у режимі імпровізації. 
Точність артикуляції виразного руху в етюдах.  
Тема 10.2. Метаморфоза дії. Відпрацювання за «схемою переходу». 
Відпрацювання переходу у режимах продумування та імпровізації.   
Тема 10.3. Рух та взаємодія у різних уявних середовищах. 
Різні види ідентифікації. Відпрацювання в режимі продумування або 

імпровізації. 
Тема 10.4. Складні драматичні імпровізації.  
«Потік свідомості» за зміною середовища. «Потік свідомості» за 

метаморфозою дії. «Лабіринт» за зміною середовища. 
Тема 10.5. Контрольні підсумкові завдання.  

 Індивідуального технічного екзерсису – «Абетка пантоміми».  

 Індивідуального пластично-технічного екзерсису з метаморфозою дії.  

 Груповий пластично-технічний екзерсис – «Абетка пантоміми». 
Відпрацювання колективної взаємодії у сценічному показі. 

Змістовий модуль 11. 
Теорія пантоміми у її практичному втіленні. 

Тема 11.1. Написання студентами рефератів за визначеними темами з 
історії пантоміми.  
 Грецька міфологія як літературна основа для створення етюдів 

пантоміми.  
Знайомство з грецькою міфологією та використання її у творчому процесі 

створення етюдів пантоміми. 

 Ґенезис пантоміми на території Радянського Союзу другої половини ХХ 
ст.  
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Знайомство з розвитком мистецтва пантоміми за книгами: О. Румнєв «О 
пантомиме. Театр. Кино»; Е. Кузнецов «Цирк. Происхождение. Развитие. 
Перспективи»; «Цирк. Маленькая энциклопедия»; Н. Я. Ужвенко, 
Н. С. Скрябіна «Пантоміма у питаннях і відповідях» та ін. 
Тема 11.2. Схема теоретичного розбору етюду пантоміми. Поняття та 

відпрацювання. 
Засвоєння схеми розбору етюду пантоміми для аналізу створеного етюду, або 

у процесі постановки наступного..  
Тема 11.3. Мономім без використання прийому трансформації.  
Створення етюдів з повною ідентифікацією за темою «Предмети, що 

оживають».  
Тема 11.4. Міфи Греції як матеріал для створення етюдів пантоміми з 

використанням набутих технічних прийомів. 
Етюди на сюжет відібраних міфів про обраних персонажів – бога, героя 

(група, мономим).    
Тема 11.5. Контрольні підсумкові завдання.  
 Етюд комічної пантоміми або клоунади «У тренажерному залі», «Побічні 

явища» тощо. 

 Етюд за мотивами класичного номеру М. Марсо «В майстерні масок». 
Змістовий модуль 12. 

Взаємозв’язок з іншими спеціальними предметами. 
Тема 12.1. Створення групової композиції «Веселе жонглювання». 
Узагальнююча робота з жонглювання, для відпрацювання взаємодії 

ансамблю.  
Тема 12.2. Візуальне рішення текстів (вірш, проза, пісня тощо) – 

доповнення, виявлення прихованого змісту. 
Етюди, у яких поєднується художнє виконання тексту (в цілому чи 

частково) з його пантомімічним доповненням.  
Змістовий модуль 13. 

Пластика руху. 
Тема 13.1. Видатний актор світового кінематографа Чарльз Спенсер 

Чаплін (1889-1977).  
Виступи Чапліна в ексцентричних пантомімах естрадної трупи Фреда Карно. 

Пантоміма та ексцентрика в німих кінокартинах Чарльза Чапліна.  
Тема 13.2. Розігрів та розминка пластичними та акробатичними 

вправами. Побудова парних та групових пластично-акробатичних 
комбінацій.  
Використання елементів пластичної, контактної імпровізації, акройоги, 

вправи «Тіло на тілі». 
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Тема 13.3. Відпрацювання вправи з біомеханіки руху «Народження – 
руйнація скульптури».  
Психофізична техніка виконання – дія зсередини, зовнішня дія.  
Тема 13.4. Елементи комплексу «Малі вправи» як додатковий виразний 

засіб при виконанні пластично-акробатичних комбінацій. 
Комбінації на поєднання акробатичних елементів з вправами різних 

комплексів (опорних, простих та складних видів руху та ін.) з елементами 
комплексу «Малі вправи». 
Тема 13.5. Удосконалення виконання модифікацій хвиль. 
«Золотий перетин» по переду та по спині із зміною швидкостей. Повністю 

комплекс «2 хвилі». 
Акцент на використанні протируху. Виконання «високих хвиль» обличчям 

догори.  
Тема 13.6. Втрата рівноваги та її відновлення.  
Повністю комплекс «Неваляшка». «Рівновага у динаміці» – на місці, у русі. 

Використання у комбінаціях, етюдах. 
Тема 13.7. Складні види руху. Пошуки індивідуального складного виду 

руху «Іграшка» та пластичної схеми його виконання.  
«Формопласт» з технікою «робот». Етюд на використання індивідуального 

складного руху. 
Тема 13.8. Створення оригінальної групової композиції на складні 

вправи рівноваги з акробатикою та пірамідами. 
Комічність у виконанні. 
Тема 13.9. Контрольне підсумкове завдання.  

 Індивідуальний пластичний екзерсис на вивчений навчальний матеріал з 
реальним предметом, що заважає показу або сприяє виникненню нестандартної 
ситуації під час показу.  

Змістовий модуль 14.  
Техніка пантоміми. 

Тема 14.1. Опанування прийому «гег». 
Створення за цими ситуаціями комічних замальовок та етюдів. 
Тема 14.2. Відпрацювання визначеної кількості смішних жестів. 
Аналіз безумовних, умовних та робочих жестів, які у побутових або 

сценічних умовах визивають сміх. 
Тема 14.3. Побудова пантомімічних та пластичних пародій на вірші, 

пісні, рекламу з використанням ексцентрики, гегів та ін.  
Комічне рішення літературного матеріалу. Креативність рішень. 

Використання художнього прийому перебільшення, часто гротескного.  
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Тема 14.4. Вправи на зв’язок руху, фізичної дії з вигуком, звуковим або 
голосовим акцентом, нерозбірливою або немовби іноземною мовою. 
Поєднання окремих психофізичних вправ з не артикульованим вигуком, 

голосовим акцентом. Використання в етюдах різних стилів. 
Тема 14.5. Контрольні підсумкові завдання.  
 Індивідуальний технічний комічний екзерсис із звуковим або голосовим 

акцентом.  

 Пластично-технічний комічний екзерсис із звуковим або голосовим 
акцентом.  

 Груповий пластично-технічний комічний екзерсис із звуковим або 
голосовим акцентом.  

 Етюд пантоміми «Шаман» із застосуванням набутої техніки, 
різноманітних видів руху та звуку. 

Змістовий модуль 15. 
Теорія пантоміми у її практичному втіленні. 

Тема 15.1. Написання студентами рефератів за визначеними темами з 
історії пантоміми. 

 Особливості розвитку мистецтва пантоміми в Україні другої половини 
ХХ ст. Н.Я. Ужвенко, Н.С. Скрябіна «Пантоміма у питаннях і відповідях» та ін. 

 Видатні комічні кіноактори та актори комічної пантоміми (клоунади) ХХ 
ст.  
Знайомство з видатними комічними кіноакторами – Ч. Чаплін, Бастер Кітон, 

Луї де Фюнес тощо; акторами комічної пантоміми (клоунади) – Л. Єнгібаров, 
В. Полунін, А. Пурцеладзе та ін.   
Тема 15.2. Відпрацювання виразного сценічного жесту. Зв’язок 

біомеханіки руху з побудовою сценічної дії. 
Психофізична основа сценічного жесту. Залежність виразності жесту від його 

артикуляції та чіткості розуміння виконання конкретної сценічної дії.  
Тема 15.3. Гег – неочікувана зміна сценічної ситуація. Розвиток сценічної 

ситуації від стильової вправи до комічної замальовки, етюду. 
Гег як основа створення комічної ситуації. Відпрацьовування вміння 

«розгортати» гег у значно більшу сценічну форму. 
Тема 15.4. Рішення стилів. Сценічна ситуація в алегорії, мімодрамі, 

клоунаді (комічній пантомімі). 
Стилізація різних рівнів. Метафоричність конфлікту в алегорії. Конфлікт між 

двома або більшої кількості людей. Ексцентричність розвитку подій.  
Тема 15.5. Ускладнені драматичні імпровізації. Лабіринт «Аліса в країні 

чудес».  
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«Потік свідомості» за метаморфозами образу та дії. Рух та взаємодія у 
парних та групових «лабіринтах». 
Тема 15.6. Контрольні підсумкові завдання.  
 Лабіринт «Аліса в країні чудес». 

 Етюд за темою «Штангіст», «Художник», «Бокс» та ін.   
Змістовий модуль 16. 

Взаємозв’язок з іншими спеціальними предметами. 
Тема 16.1. Опрацювання текстів (вірш, проза, пісня тощо) – адекватна 

заміна тексту, комічні прийоми. 
Прийом часткової заміни тексту під час сценічного показу літературного 

матеріалу.  
Тема 16.2. Використання у комічній пантомімі (клоунаді) елементів 

акробатики та жонглювання. 
Поєднання елементів акробатики та жонглювання з технічними елементами у 

замальовках та етюдах пантоміми. 
Змістовний модуль 17. 

 Пластика руху. 
Тема 17.1. Видатний український режисер та театральний діяч – 

Л. Курбас. Використання ним пантоміми у виставах та в процесі 
виховання сучасного актора нового покоління. Л. Курбас про пантоміму.  
Пошуки Л. Курбасом виразних засобів «нового» театру на початку творчої 

діяльності у якості режисера. Використання елементів пантоміми при створенні 
сценічних «знаків». Прийом «перетворення» побутової ситуації на художню. 
Тема 17.2. «Загально-фізичний» блок. Комплекс «Розтяжка». Вивчення 

послідовності та значення вправ. 
Органічне введення до блоку комплексу розтяжки, який дає можливість 

збільшити амплітуду та свободу рухів у сценічному виконанні художнього 
твору.  
Тема 17.3. Засвоєння комплексу «Згортається – розгортається». 
Робота з уявними зовнішніми та внутрішніми силами – раціональний 

розподіл та затрати внутрішньої енергії (напруження, розслаблення, норма). 
Психофізична основа руху.  
Тема 17.4. Комбінації з поєднання акробатичних та пластичних вправ, 

відстаючих, випереджуючих рухів та складною рівновагою з урахуванням 
«Малих вправ». 
Створення комбінацій (сольних, парних, групових) у складному режимі 

рівноваги із статичними та динамічними акцентами, локальними рухом і 
блоком.  
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Тема  17.5. Складні види руху. Модифікації комплексу «Формопласт». 
Схема техніки виконання хвильово-імпульсного руху «Вогонь». 
Комплекс «Формопласт» із зміною послідовностей, локальними рухом і 

блоком, статичними та динамічними акцентами. Композиційна побудова схеми. 
Тема 17.6. Пластичні комбінації з елементами жонглювання.  
Поєднання пластичних та акробатичних елементів з вправами жонглювання у 

комбінацію (соло, парно, групою).  
Тема 17.7. Контрольні завдання.  

 Створення індивідуального пластичного екзерсису із відпрацьованих 
акробатично-пластичних комбінацій з елементами жонглювання.  

 Створення групового пластичного екзерсису з використанням 
різноманітних вивчених комбінацій та жонглювання.  

Змістовий модуль 18.  
Техніка пантоміми. 

Тема 18.1. Створення складних стильових знаків (вправ) – «війна», 
«любов», «голод» тощо.  
Створення оригінальних просторово-часових моделей, які у стислому вигляді 

передають цілі поняття (психологічні, соціальні, політичні). 
Тема 18.2. Створення пластично-акробатичних комбінацій та 

застосування їх у сценічній дії етюдів пантоміми різної стилістики. 
Доцільне введення у сценічну дію етюдів алегорії, мімодрами, комічної 

пантоміми елементів акробатики, що може бути виправдано ситуацією, яка 
склалася. 
Тема 18.3. Використання техніки «рапід» та інших видів руху у сценічній 

ситуації етюду алегорії, мімодрами, комічної пантоміми. 
Введення у сценічну дію фрагментів, що виконуються у техніці рапід чи з 

використанням простих або складних видів руху. 
Тема 18.4. Постановка технічного екзерсису для студентів молодших 

курсів. 
Геометрія сцени, вміння обробки вивченого навчального матеріалу у 

постановці групового екзерсису за самостійним задумом. Композиційна 
побудова, використання «сильних сторін» виконавців, достатня складність 
вправ. 
Тема 18.5. Контрольні підсумкові завдання:  

 Індивідуальний технічний екзерсис. 

 Індивідуальний пластично-технічний екзерсис «Абетка пантоміми» зі 
складними стильовими. 

24 



 
 

 Груповий пластично-технічний екзерсис «Абетка пантоміми» зі 
складними стильовими. 
Втілення групою художнього задуму, відповідно до технічного рівня 

виконавців. Спільне відпрацювання складних виконавських задач. 
Змістовий модуль 19. 

Теорія пантоміми у її практичному втіленні. 
Тема 19.1. Написання студентами рефератів за визначеними темами з 

історії пантоміми: 

 Український фольклор та міфологія як основа для створення етюдів 
пантоміми. 
Знайомство з українським фольклором та міфологією. Використання їх у 

творчому процесі створення етюдів пантоміми.  

 Виразні засоби, принципи, прийоми сучасної класичної пантоміми на 
прикладі методики, розробленої у КМАЕЦМ.  
Вивчення теми за книгою Н.Я. Ужвенко, Н.С. Скрябіної «Пантоміма у 

питаннях та відповідях» та ін 
Тема 19.2. Українська міфологія як матеріал для створення етюдів 

пантоміми з використанням набутих технічних прийомів. 
Етюди на сюжет відібраних міфів про обраних персонажів – бога, створіння 

(група, мономім). 
Тема 19.3. Стилі пантоміми. Алегорія, мімодрама та комічна пантоміма 

(сценічна клоунада), «тілесна міма».  
Різновиди сценічної ситуації, взаємовідносин при побудові етюдів різних 

стилів (відповідний рівень стилізації). 
Тема 19.4. Тілесна міма. Створення етюду тілесної міми з використанням 

допоміжного художнього матеріалу (віршів, пісень, музики тощо). 
Імпровізації на різні музичні теми, вірші, пісні тощо. Використання 

«психологічного» жесту. Спорідненість з танцювальною технікою та 
відмінність. 
Тема 19.5. Прийом концентрації простору та часу в етюдах різної 

стилістики.  
Розвиток сценічної ситуації у мімодрамі, алегорії, комічній пантомімі. 

Взаємодії та конфлікт. Урахування рівнів стилізації та складних стильових 
вправ.  
Тема 19.6. Письмовий запис визначених вправ з пластики руху.  
Отримання студентом навичок письмового запису вправ з пластики руху при 

виконанні завдання, отриманого від викладача. 
Тема 19.7. Контрольне підсумкові завдання.  
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 Мономім «Вогонь» із застосуванням набутої техніки хвильово-
імпульсного руху та іншими технічними навичками.  

 Мономім «Життя людини». 

 Груповий алегоричний етюд «Пори року».  

 Додаткові етюди, створені під час роботи з пластичним та технічним 
матеріалом.  

Змістовий модуль 20. 
Пластика руху. 

Тема 20.1. Виникнення новітніх тенденцій у сценічному мистецтві на 
рубежі ХІХ – ХХ ст. Ствердження професії режисера як організатора 
«нового» театрального простору – розвиток пантомімічних основ 
європейського театру. 
Суттєві зміни, що відбувалися у суспільстві, сприяли кардинальним змінам і 

в мистецтві пантоміми. Важливого значення набувала у цих умовах професія 
режисера, що почала стверджуватись ще у кінці ХІХ ст., а на початку ХХ ст. 
стала невід’ємною частиною всього «нового» театру. Театральна позиція у 
новому звучанні переводилась на мову мізансцен, органічного зв’язку слова та 
дії. Мова і пластика у їх динамічній та суперечливій єдності давали 
безграничну свободу режисерській фантазії. 
Тема 20.2. Відпрацювання послідовності комплексів блоку «Зрушення». 
Врахування протируху та імпульсу. Уточнення послідовності і складності 

виконання. 
Тема 20.3. Відпрацювання послідовності комплексів вправ блоку «Види 

руху». 
Врахування локального блоку та локального руху. 
Тема 20.4. Відпрацювання схем пластичної імпровізації з використанням 

акробатичних елементів. 
Спонтанне введення у виконання пластичної імпровізації акробатичних 

елементів.  
Тема 20.5. Складні види руху. Перехід від комплексу «Формопласт» до 

складного виду руху «Формопласт». 
Створення на основі комплексу «Формопласт» композиції, яка поєднує 

імпровізаційні моменти з зафіксованими комбінаціями. 
Тема 20.6. Постановка пластичного екзерсису для студентів молодших 

курсів. 
Використання творчої фантазії, технічних навичок та прийомів у побудові 

екзерсису на вибрану музику. 
Тема 20.7. Контрольне підсумкове завдання: 
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 Складний вид руху «Формопласт». 

 Індивідуальний пластичний екзерсис з акробатичними комбінаціям, 
складними видами руху тощо.  

 Груповий пластичний екзерсис з акробатичними комбінаціями, 
складними видами руху тощо. 

Змістовий модуль 21. 
Техніка пантоміми. 

Тема 21.1. Блоки «Уявний світ», «Стильові вправи». Послідовність, 
значення та відпрацювання комплексів. 
Врахування видів ідентифікації та рівнів стилізації.  
Тема 21.2. Блок «Імпровізація». Вивчення послідовності та значення 

вправ. 
Відпрацювання простих пластичних схем імпровізації та складних вправ. 

«Формопласт» – послідовність ускладнення. 
Тема 21.3. Психофізичні біоенергетичні вправи. Побудова та виконання 

геометричних комбінацій з емоційним наповненням. 
Освоєння психофізичних вправ, на «відчуття» навколишнього простору та 

підвищення енергетичного рівня. Опанування однієї геометричної фігури у 
різних емоційних станах.  
Тема 21.4. Вдосконалення найбільш вдалих етюдів, сценічних номерів, 

технічних композицій, створених на попередніх курсах. 
Підвищення якості виконання за рахунок відпрацювання та виконання їх у 

семестрових переглядах. 
Тема 21.5. Контрольні завдання. 
 Геометричні комбінації з емоційним наповненням. 

 Індивідуальний технічний екзерсис з використанням складних стильових 
та різних видів ідентифікації. 

 Індивідуальний пластично-технічний екзерсис з використанням складних 
стильових та різних видів ідентифікації. 

Змістовий модуль 22. 
Теорія пантоміми у її практичному втіленні. 

Тема 22.1. Написання студентами рефератів за визначеними темами з 
теорії пантоміми: 
 Сучасна традиційна пантоміма у різних видах мистецтв.  
Використання пантоміми у цирку, хореографії та на театральній сцені. 

Висловлювання Е. Декру про синтез пантоміми з іншими видами мистецтв. 
Н.Я. Ужвенко, Н.С. Скрябіної «Пантоміма у питаннях та відповідях» та ін.   

 Розбір етюду або номеру пантоміми за визначеною теоретичною  схемою.  
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Опрацювання студентом аналізу етюду у письмовій та усній формі з 
використанням теоретичної схеми. 
Тема 22.2. Значення навчальних блоків з техніки та пластики руху (їх 

особливості). Поняття та подальше відпрацювання. 
Визначення кількості технічних та пластичних блоків, їх послідовності у 

вивченні, наповненість технічними вправами з поступово наростаючою 
складністю.  
Тема 22.3. Письмовий запис визначених вправ з техніки пантоміми.  
Отримання студентом навичок письмового запису вправ з техніки пантоміми 

при виконанні завдання, отриманого від викладача. 
Тема 22.4. Основні та допоміжні прийоми як рішення сценічної ситуації 

при створенні етюдів пантоміми. 
Використання у різних стильових напрямках (алегорія, мімодрама, 

клоунада).  
Тема 22.5. Змішання стилів. Алегорія у мімодрамі та клоунаді.  
Поєднання різної стилістики в єдиному художньому творі. Органічність 

введення.  
Тема 22.6. Контрольне підсумкове завдання:  
 Етюд на використання метаморфози образу та дії, різних технічних 

навичок за темою «Зоряний гість» тощо.  

 Етюд на використання метаморфози образу та дії, смішних жестів та 
гегів, різних технічних навичок за темою «Оркестр», «Музикант» тощо.  

 Додаткові етюди, створені під час самостійної роботи на вивчений 
пластичний та технічний матеріал за допомогою викладача.  

Змістовий модуль 23. 
Пластика руху. 

Тема 23.1. Створення професійних театрів-студій пантоміми на основі 
аматорських гуртків у процесі набуття ними належного ідейно-художнього 
рівня та по мірі зростання технічних можливостей. Різноманітність 
напрямків та стилів колективів пантоміми.  
Розвиток творчого руху аматорської пантоміми. Художні досягнення 

окремих колективів. Становлення професійних театрів-студій, які вирізнялись 
різноманітністю творчих пошуків. Обмін інформацією, професійними 
здобутками на зустрічах, вечорах та фестивалях. 
Тема 23.2. Блок «Геометрія». Вивчення послідовності та значення 

комплексів. 
Введення в геометрію тіла та сценічного простору. 
Тема 23.3. Блок «Хвилі». Вивчення послідовності та значення 

комплексів. 
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Біомеханіка та виразність виконання. 
Тема 23.4. Блок «Рівновага». Вивчення послідовності та значення 

комплексів. 
Послідовність ускладнення. Необхідність поєднання з хвилями. 
Тема 23.5. Відпрацювання пластичних композицій з жонглювання та 

акробатики для використання їх в інтерактивному номері «Вуличний 
актор». 
Технічне удосконалення. Точність виконання, емоційна наповненість та 

креативність підходу. 
Тема 23.6. Контрольне завдання. 

 Індивідуальний пластичний екзерсис з використанням різноманітних 
видів руху, комбінацій «малих вправ», «локальних» рухів і блоків та інших 
прийомів. 

 Груповий пластичний екзерсис з використанням різноманітних видів 
руху, комбінацій «малих вправ», «локальних» рухів і блоків та інших прийомів. 
Взаємодія різних творчих індивідуальностей у рішенні конкретного завдання. 

Змістовий модуль 24. 
Техніка пантоміми. 

Тема 24.1. Блок «Біомеханіка». Вивчення послідовності та значення 
комплексів. 
Проти-рух. Психофізична дія. 
Тема 24.2. Блок «Імпровізації». Відпрацювання послідовності 

комплексів та вправ.  
Переосмислення вивчених прийомів – від пластичних вправ до техніки 

пантоміми.  
Тема 24.3. Складні стильові вправи (знаки) з допоміжними елементами 

інших спеціальних дисциплін.  
Використання акробатики, жонглювання, танцю, тексту, звукоімітації, ілюзії 

та музики, звуків, предметів, реквізиту тощо.  
Тема 24.4. Відпрацювання елементарних прийомів інтерактиву.  
Створення ситуації, у якій глядач бере участь для подальшого розвитку 

сценічної дії.   
Тема 24.5. Пластичні та драматичні імпровізації з використанням 

різноманітних предметів. 
Імпровізація-гра з різними предметами. Використання звуків, звукоімітації, 

шумів тощо.  
Тема 24.6. Постановка пластично-технічного екзерсису для студентів 

молодших курсів. 
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Відпрацювання просторового бачення та знання прийомів і вправ. 
Самостійне створення пластично-технічної композиції за своїм творчим 
задумом.  
Тема 24.7. Контрольні завдання.  

 Індивідуальний технічний екзерсис з використанням складних стильових 
із допоміжними елементами.  

 Індивідуальний пластично-технічний екзерсис з використанням складних 
стильових із допоміжними елементами.  

 Груповий пластично-технічний екзерсис з використанням колективної 
ідентифікації та складних стильових з допоміжними елементами. 
Відпрацювання роботи в ансамблі. 

Змістовий модуль 25. 
Теорія пантоміми у її практичному втіленні. 

Тема 25.1. Блок «Знакове поле» (перехідний). Вивчення необхідної 
послідовності комплексів теоретичної частини та значень вправ. 
Засвоєння теоретичного матеріалу та необхідних термінів. 
Тема 25.2. Використання складних стильових вправ (знаків) створених 

за допомогою елементів інших спеціальних дисциплін в етюдах пантоміми 
різних стильових напрямків. 
Опрацювання різних допоміжних технічних засобів, які застосовуються при 

реалізації художнього задуму. 
Тема 25.3. Написання студентами рефератів за визначеними темами з 

теорії пантоміми: 

 Відпрацювання методики викладання навчальної дисципліни «Пластика 
руху». 

 Відпрацювання методики викладання навчальної дисципліни 
«Пантоміма». 
Вивчення теми за книгою Н.Я. Ужвенко, Н.С. Скрябіної «Пантоміма у 

питаннях та відповідях» та ін. 
Тема 25.4. Запис комплексу з пластики руху. 
Отримання навичок запису вправ у визначеній послідовності. 
Тема 25.5. Аналіз основних та допоміжних прийомів, які 

використовуються в етюді або номері пантоміми. 
Визначення прийомів, з допомогою яких побудовано конкретний сценічний 

номер. Виявлення допоміжних прийомів. 
Тема 25.6. Контрольне завдання. 
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 Етюд «Вуличний актор» з включенням інтерактиву та використанням 
набутих навичок з інших спеціальних предметів (акробатика, жонглювання, 
танок тощо).  

 Етюд на використання набутих знань та вмінь за темою «Абетка 
пантоміми»або «Мім про пантоміму» з включенням інтерактиву.  

 Додаткові етюди створені під час самостійної роботи на вивчений 
пластичний та технічний матеріал за допомогою викладача. 

Змістовний модуль 26. 
Пластична підготовка. 

Тема 26.1. Формування професійних естрадних колективів – «Маски», 
«Мімікрічи», «Жарт» та ін. Створення Київського державного театру 
пантоміми, театру пантоміми «Академія руху» (Кривий Ріг), Театру 
пластичної драми на Печерську (Київ). Викладання пантоміми в 
навчальних закладах. Формування української школи-пантоміми (мім-
арту).   
Завершення любительського руху створенням професійних театрів-студій 

пантоміми у різних містах України. Їх творчі досягнення та найбільш відомий 
репертуар. Заснування професійної підготовки в окремих закладах СРСР, у 
тому числі й на Україні. 
Тема 26.2. Блок «Фіксований пункт». Відпрацювання досконального 

виконання пластичних комплексів вправ у визначеній послідовності з 
необхідним рівнем технічності. 
Вивчення послідовності вправ з урахуванням їх ускладнення у визначеному 

блоці. Чистота виконання та виразність. 
Тема 26.3. Відпрацювання чистоти виконанням пластичних елементів у 

конкретних випускних номерах.  
Відпрацювання елементів з урахуванням біомеханіки руху. Уточнення 

вихідних імпульсів, їх сили та напрямків розвитку. 
Тема 26.4. Удосконалення акробатики, яка введена як додатковий 

виразний засіб у випускні номери пантоміми. 
Органічне введення акробатичних елементів у сценічні номери пантоміми 

для вирішення визначеної ситуації комічного або трагічного плану. 
Тема 26.5. Відпрацювання пластично-акробатичного номеру з 

жонглюванням, створеного у попередньому семестрі. 
Вдосконалення, підвищення чіткості виконання. 
Тема 26.6. Контрольні завдання.  

 Індивідуальний пластичний екзерсис на поєднанні акробатики з 
елементами блоку «Фіксований пункт». 
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 Груповий пластичний екзерсис на поєднанні акробатики з елементами 
блоку «Фіксований пункт». 

Змістовий модуль 27. 
Техніка пантоміми. 

Тема 27.1. Відпрацювання пантомімічної техніки у конкретних 
випускних номерах. 
Опрацювання біомеханіки рухів та чіткості їх виконання.  
Тема 27.2. Освоєння музичного оформлення номерів. 
Відпрацювання ритмічного виконання вправ на визначену музику номеру з 

відповідною швидкістю та виразністю. 
Тема 27.3. Опрацювання предметів та необхідного реквізиту, що 

використовуються в номерах. 
Опанування роботи з реквізитом. Визначення необхідності використання їх у 

номері. 
Тема 27.4. Пошуки відповідної «маски» (грим) до кожного конкретного 

номеру. 
Відбір індивідуальної класичної маски міма. Створення маски до комічного 

образу.  
Тема 27.5. Освоєння концертного костюму та необхідних його деталей. 
Різноманітність концертних костюмів, відмінність роботи з ними. 
Тема 27.6. Контрольне завдання:  

 Індивідуальний технічний екзерсис з вивченими технічними, 
пластичними прийомами та елементами акробатики.  

Змістовий модуль 28. 
Теорія пантоміми у її практичному втіленні. 

Тема 28.1. Блок «Принципи та прийоми». Відпрацювання основ 
пантомімічної техніки та вивчення послідовності її освоєння. 
Підсумкове відпрацювання техніки мім-арту та пантоміми, удосконалення 

вміння виховати інтерпретатора та виконавця. 
Тема 28.2. Рівень стилізації згідно з вибраним стилем у випускних 

номерах. 
Визначення рівня стилізації жесту у творчій випускній роботі згідно з 

вибраним стилем – алегорія, мімодрама, комічний номер.  
Тема 28.3. Відпрацювання складних та простих стильових вправ, 

використаних у сценічній дії випускного номеру. 
Удосконалення їх виразної форми та виконання. Органічне поєднання з 

музичним супроводом. 
Тема 28.4. Значення «деталі» в акторській характеристиці образу, в 

пластичному рішенні образу.  
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Малий жест, який доповнює загальну характеристику образу, відкриваючи 
його індивідуальні особливості або прихований емоційний стан. 
Тема 28.5. Пластична виразність сценічних образів, створених у номерах. 
Емоційна наповненість образу. Відпрацювання психологічного жесту. 

Удосконалення біомеханіки руху. 
Тема 28.6. Письмовий опис комплексу з техніки пантоміми. 
Аналіз комплексу техніки та виклад його вправ у визначеній послідовності з 

поясненнями у письмовій формі.  
Тема 28.7. Теоретичний розбір та художній (з використанням технічних 

засобів) письмовий опис випускного номеру. 
Виконання роботи по письмовому опису випускного номеру з використанням 

фотоматеріалів, малюнків та схем. 
Тема 28.8. Відпрацювання кращих сценічних робіт, створених протягом 

навчального періоду.  
Удосконалення музичного оформлення, реквізиту, костюма та ін. 
Тема 28.9. Контрольне завдання:  
 Етюд із складним видом руху «Формопласт» та елементами акробатики. 
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РОЗДІЛ 3.  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПОКАЗУ НАВЧАЛЬНОГО 

МАТЕРІАЛУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ФОРМ КОНТРОЛЮ – ЗАЛІКІВ 
ТА ЕКЗАМЕНІВ 

І курс 1 семестр – екзамен: 

 Технічна комбінація «Повітряна кулька»;

 Сольний пластично-технічний екзерсис;

 Груповий пластично-технічного екзерсис;
І курс 2 семестр – диференційований залік: 

 Сольний пластичний екзерсис;

 Етюд «Я вивчаю своє тіло» за стильовими вправами;

 Ексцентричний етюд – «Неслухняна повітряна кулька».
ІІ курс 3 семестр – диференційований залік: 

 Індивідуальний технічний екзерсис – «Абетка пантоміми»;

 Індивідуальний пластично-технічний екзерсис з метаморфозою дії;

 Груповий технічний екзерсис «Абетка пантоміми».
ІІ курс 4 семестр – екзамен: 

 Етюд комічної пантоміми;

 Байка: виконання засобами пантоміми;

 Пластично-технічний комічний екзерсис із звуковим або голосовим
акцентом; 

 Групова композиція «Веселе жонглювання».
ІІІ курс 5 семестр – диференційований залік: 

 Пластична алегорична композиція «Вогонь»;

 Мономім «Життя людини;

 Пластично-технічний екзерсис.
ІІІ курс 6 семестр – екзамен: 

 Сольний пластичний екзерсис з акробатичними комбінаціями та
складними видами руху; 

 Сольний технічний екзерсис з використанням різних видів
ідентифікації; 

 Постановочна робота на молодших курсах.
ІV курс 7 семестр – екзамен: 

 Сольний пластично-технічний екзерсис;

 Інтерактивний номер «Вуличний актор»;

 Етюд «Зоряний гість».

34 



 Сольний пластичний екзерсис;

 Сольний технічний екзерсис;

 Пластичний етюд з використанням складних видів руху: «Робот»,
«Маріонетка», «Іграшка»; 

 Етюд пантоміми на самостійно обрану тему.

ІV курс 8 семестр – державний екзамен: 
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РОЗДІЛ 4. 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

  
Завдання та рекомендації для самостійної роботи студентів. 
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

визначається навчальним планом і становить 50% загального обсягу 
навчального часу. 

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 під 
час роботи з викладачем.  

Студент самостійно опановує усі особливості, принципи та технічні 
складові професійної лексики з курсу навчальної дисципліни, а також виконує 
загально-фізичну підготовку (ЗФП) для підтримання професійної форми. 
Зокрема, силова підготовка, розтяжка.  

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 термінів з програми курсу, а також виконати завдання викладача у 
Googl 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 Googl Class 
Room. 

На початку та протягом усього навчання самостійна індивідуальна робота 
студента будується на ретельному відпрацюванні масиву пластичних та 
технічних вправ, вивчених на уроці. 

На певному етапі долучається 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 
завданням викладача. За рахунок освоєння стилізації та основних прийомів 
пантоміми студент навчається самостійно створювати навчальні етюди у 
визначеній викладачем стилістиці (алегорії, мімодрама, клоунада) чи формі 
(екзерсису, мономіму, тілесної міми тощо.). Важливе значення має самостійне 
вивчення студентом теоретичного матеріалу по програмі спецкурсу, 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 необхідних навичок з 
пантоміми є повторювання та відпрацювання техніки, що характеризується 
виконанням значної кількості певних пластичних та технічних елементів 
пантоміми. Важливою складовою самостійної роботи є опрацювання елементів, 
прийомів та комбінацій в режимі імпровізації. 

Самостійна робота студентів доповнюється вивченням спеціальних 
посібників, методичних розробок тощо, які дозволяють набути студентам 
сучасні теоретичні, методичні та практичні знання з техніки пантоміми та 
основних пластичних елементів і вправ. Перегляд відеоматеріалів показів та 
вистав дає можливість розвинути смак, бачити приклади жанрової роботи, що у 
свою чергу сприяє формуванню ідей для плідного опрацювання вивченого 
матеріалу. 
Окремі теми, що виносяться на самостійне доопрацювання студентами. 

Тема 1.1. Загально-фізична підготовка артиста пантоміми. 
Тема 1.2. Поняття про пластичну геометрію та геометрію простору. 
Тема 1.3.Основні опорні комплекси пластики руху. 
Тема 1.4. Прості схеми пластичної імпровізації. 
Тема 2.1. Психофізичні вправи. «Знакові ігри». 
Тема 2.2. Імітація фізичних дій, трудових та спортивних процесів. 
Тема 2.3. Техніка опрацьовування уявного предмету. 
Тема 2.4. Робота з реальним предметом у режимах імпровізації та 
продумування. 
Тема 3.5. Види ідентифікації: повна та колективна (групова). 
Тема 4.2. Звукоімітація. Природні та побутові звуки. 
Тема 5.2. Ускладнені варіанти виконання комплексу «Хвилі» та різні 
модифікації «хвиль». 
Тема 5.3. Біомеханіка переміщення за схемою «фокус – протирух – посил – 
стійка». 
Тема 5.4. Пластичні імпровізації, прості види руху. 
Тема 5.5. Види ритму. 
Тема 6.1. Комплекс класичних стильових вправ. Комплекс «Опори». 
Тема 6.2. Прийом пластично-ритмічних аналогій. 
Тема 6.3. Метаморфоза уявного предмету. 
Тема 6.4. Уявні сили та перешкоди. 
Тема 7.1. Написання студентами рефератів за визначеними темами з історії 
пантоміми. 
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Тема 7.2. Стилізація як форма існування сценічного жесту. Рівні стилізації. 
Тема 7.3. Види ідентифікації – опосередкована та часткова. 
Тема 7.4. Мономім з використанням прийому трансформації – форма сольного 
сценічного виступу актора-міма. 
Тема 7.5. Складні драматичні імпровізації. 
Тема 8.1. Робота з текстами (вірш, проза, пісня тощо). Ілюстрація. 
Коментування. 
Тема 9.2. Ускладнене виконання модифікацій хвиль (по спині,  на спині). 
Тема 9.3. Відпрацьовування рівноваги, її втрати та відновлення. 
Тема 9.4. Пластичних імпровізацій. Складні види руху. 
Тема 10.2. Метаморфоза дії. Відпрацювання за «схемою переходу». 
Тема 10.3. Рух та взаємодія у різних уявних середовищах. 
Тема 10.4. Складні драматичні імпровізації. 
Тема 11.2. Схема теоретичного розбору етюду пантоміми. Поняття та 
відпрацювання. 
Тема 11.3. Мономім без використання прийому трансформації. 
Тема 11.4. Міфи Греції як матеріал для створення етюдів пантоміми з 
використанням набутих технічних прийомів. 
Тема 12.1. Створення групової композиції «Веселе жонглювання». 
Тема 12.2. Візуальне рішення текстів (вірш, проза, пісня тощо) – доповнення, 
виявлення прихованого змісту. 
Тема 13.1. Розігрів та розминка пластичними та акробатичними вправами. 
Побудова парних та групових пластично-акробатичних комбінацій. 
Тема 13.2. Відпрацювання вправи з біомеханіки руху «Народження – руйнація 
скульптури». 
Тема 13.3. Елементи комплексу «Малі вправи» як додатковий виразний засіб 
при виконанні пластично-акробатичних комбінацій 
Тема 13.6. Пошуки індивідуального складного виду руху «Іграшка» та 
пластичної схеми його виконання. 
Тема 13.7. Створення оригінальної групової композиції на складні вправи 
рівноваги з акробатикою та пірамідами. 
Тема 14. 2. Відпрацювання визначеної кількості смішних жестів. 
Тема 14.3. Побудова пантомімічних та пластичних пародій на вірші, пісні, 
рекламу з використанням ексцентрики, гегів та ін. 
Тема 14.4. Вправи на зв’язок руху, фізичної дії з вигуком, звуковим або 
голосовим акцентом. 
Тема 15.4. Рішення стилів. Сценічна ситуація в алегорії, мімодрамі, клоунаді 
(комічній пантомімі). 
Тема 15.5. Ускладнені драматичні імпровізації. Лабіринт «Аліса в країні чудес». 
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Тема 16.2. Використання у комічній пантомімі (клоунаді) елементів акробатики 
та жонглювання. 
Тема  17.4. Складні види руху. Модифікації комплексу «Формопласт». Схема 
«Вогонь». 
Тема 17.5. Пластичні комбінації з елементами жонглювання. 
Тема 18.1. Створення складних стильових знаків (вправ) – «війна», «любов», 
«голод» тощо. 
Тема 18.2. Пластично-акробатичні комбінації у сценічній дії етюдів пантоміми 
різної стилістики. 
Тема 18.3. Використання техніки «рапід» та інших видів руху у сценічній 
ситуації етюду алегорії, мімодрами, комічної пантоміми. 
Тема 18.4. Постановка технічного екзерсису для студентів молодших курсів. 
Тема 19.2. Українська міфологія як матеріал для створення етюдів пантоміми з 
використанням набутих технічних прийомів. 
Тема 19.4. Тілесна міма. Створення етюду тілесної міми з використанням 
допоміжного художнього матеріалу (віршів, пісень, музики тощо). 
Тема 19.5. Прийом концентрації простору та часу в етюдах різної стилістики. 
Тема 20.5. Постановка пластичного екзерсису для студентів молодших курсів. 
Тема 22.3. Письмовий запис визначених вправ з техніки пантоміми. 
Тема 22.5. Змішання стилів. Алегорія у мімодрамі та клоунаді. 
Тема 23.4. Відпрацювання пластичних композицій з жонглювання та 
акробатики для використання їх в інтерактивному номері «Вуличний актор». 
Відпрацювання елементарних прийомів інтерактиву. 
Тема 24.5. Пластичні та драматичні імпровізації з використанням різноманітних 
предметів. 
Тема 24.6. Постановка пластично-технічного екзерсису для студентів 
молодших курсів. 
Тема 27.2. Освоєння музичного оформлення номерів. 
Тема 27.4. Пошуки відповідної «маски» (грим) до кожного конкретного номеру. 
Тема 27.5. Освоєння концертного костюма та необхідних його деталей. 
Тема 28.8. Відпрацювання кращих сценічних робіт створених протягом 
навчального періоду. 
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РОЗДІЛ 5. 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Загальні методи навчання, які використовуються під час навчання з 

дисципліни «Спеціалізація за жанрами: пантоміма»: словесні, наочні, 
практичні. 

Практичні методи навчання з навчальної дисципліни:  
Практична робота спрямована на використання набутих знань у 

розв’язанні практичних завдань, У навчальній практиці значне місце 
відводиться вправам.  

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 відеоматеріалів, 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; 
- розминка – повторення пластичних вправ, вивчених на 

попередньому уроці; 
- вивчення нових пластичних вправ;  
- перехід до суто технічних вправ пантоміми – повторення вивчених 

та відпрацьовування нових; 
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- 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 і 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. 

Для кращого засвоєння пройденого матеріалу рекомендується 
використовувати аудіовізуальні засоби навчальної інформації (відеофільми, 
записи майстер-класів, вистав, концертних програм тощо). 
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РОЗДІЛ 6. 
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 

Задовільно66–73 (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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Рис. 1 Жан-Гаспар Дебюро – творець знаменитого образу П’єро        



 
 

 

 

Рис. 2 Жан-Луї Барро – учень Єтьєна Декру 

  



 
 

Рис. 4 Марсель Марсо    

   Рис. 5 Етьєн Декру – автор системи 

пластичного виховання актора «Mime pur» 



 
 

 

 

 

 

Рис 6 Ексцентрічна пантоміма. «Неслухняна кулька» 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Рис. 7 Пантоміма з елементами акробатики 

 

  



 
 

 
 

Рис. 8 Мономім 

 



 
 

 

 

Рис. 9.Колективна ідентифікація. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Пантоміма з елементами жонглювання 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Рис. 11 Комічна пантоміма 
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