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ʇʈɽɿɽʅʊɸʎɯʗ ɺʀʂʃɸɼɸʏɸ 

ɹʘʨʘʥʦʚ ʄʠʢʦʣʘ ɺʦʣʦʜʠʤʠʨʦʚʠʯ - актор, режисер-постановник вистав та масових свят, випускних номерів 

та шоу-програм Академії, викладач акторської майстерності.  

У 1980 році закінчив Київське державне училище естрадно-циркового мистецтва і розпочав свій творчий 

шлях в Хмельницькій обласній філармонії артистом розмовного жанру. Маючи високий рівень майстерності у 

1982 році став лауреатом Республіканського конкурсу артистів естради, з 1981 до 1988 рр. працював у 

Київському державному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра на посаді артиста, у 1988-1990 рр. – 

художній керівник Київського державного мюзик-холу, у 1990-1991 рр. – художній керівник Київського театру 

«Каскадер». У 1992 році закінчив Російську академію театрального мистецтва і отримав диплом «Режисер 

цирку». 

Саме в цей період відбувається становлення Миколи Володимировича як організатора, керівника, режисера, 

наставника та педагога, котрий має непересічні ідеї та інтелектуальні напрацювання. 

З 1992 року Баранов М.В. є режисером-постановником випускних номерів у Київському державному 

училищі естрадно-циркового мистецтва, з 1995 по 1999рр. – художнім керівником Київського шоу-балету 

«Голівуд». 

З 1999 року Баранов М.В. працює у Київському державному коледжі естрадного та циркового мистецтв (нині 

– Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв) на посаді викладача, режисера-

постановника випускних номерів студентів. 

Студенти Миколи Володимировича беруть активну участь у різноманітних міських, всеукраїнських та 

міжнародних культурно-мистецьких заходах. Його випускники Геннадій Кіль, Віктор Кіктєв, Анатолій 

Залевський та Едуард Пальчиков стали лауреатами найпрестижніших міжнародних конкурсів і фестивалів 

артистів циркового мистецтва у Парижі та Монте-Карло. 

З метою вивчення передового світового досвіду підготовки фахівців для циркового мистецтва Баранов М.В. 

проходить стажування за кордоном. Його запрошують для постановки циркових номерів і шоу-вистав до театру 

Німеччини «Salome», Австрійського цирку «Ронкаллі» та Франції на фестиваль «Молоді артисти цирку». 



Микола Володимирович з 2000 року є режисером-постановником щорічних випускних шоу-вистав Академії, 

які проходять на високому професійному та організаторському рівні. 

За плідну і багаторічну діяльність у вихованні творчої молоді Микола Баранов неодноразово нагороджувався 

грамотами та подяками від Міністерства культури України, Київської міської державної адміністрації, 

Департаменту культури КМДА, керівництва Академії. 

У 2019 році Баранову Миколі Володимировичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України». 

ʇʈɽɿɽʅʊɸʎɯʗ ʂʋʈʉʋ 

ʄʝʪʘ: вивчення основних специфічних особливостей режисури естрадних та циркових номерів, 

театралізованих вистав, концертів, шоу-програм.  

ɿʘʚʜʘʥʥʷ: дослідити розвиток традиційних та нових видів, форм художніх видовищ, особливостей роботи над 

постановкою номерів, сучасні технології  та знайти нові рішення сценарно-режисерських завдань. 

ʉʪʫʜʝʥʪ ʧʦʚʠʥʝʥ ʟʥʘʪʠ: 

- історію та теорію режисури циркових та естрадних номерів; 

- особливості творчості видатних представників професії в ХХ столітті; 

- природу специфічного конфлікту; прийоми аналізу документального та життєвого матеріалів при виборі для 

сценарної основи; 

- методику використання виразних засобів для створення відповідної атмосфери в номері;  

- прийоми роботи з глядачем;  

- методику і технологію постановки естрадних та циркових номерів. 

ʉʪʫʜʝʥʪ ʧʦʚʠʥʝʥ ʚʤʽʪʠ: 

¶ в яскравій художній формі створити оригінальний режисерський задум майбутнього номеру; 

¶ написати сценарну основу номеру; 

¶ розробити режисерський постановочний план, пояснити виконавцю власний задум;  

¶ реалізувати задум на основі вибраного матеріалу або «соціального замовлення»; 

¶ застосовувати отримані знання, навички та уміння в професійній діяльності. 

ʆʇʀʉ ʂʋʈʉʋ 

 

ɼʝʥʥʘ ʬʦʨʤʘ ʥʘʚʯʘʥʥʷ ɿʘʦʯʥʘ ʬʦʨʤʘ ʥʘʚʯʘʥʥʷ 

ʅʘʡʤʝʥʫʚʘʥʥʷ 

ʧʦʢʘʟʥʠʢʽʚ  

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ 

ʥʘʚʯʘʣʴʥʦʾ ʜʠʩʮʠʧʣʽʥʠ 

ʅʘʡʤʝʥʫʚʘʥʥʷ 

ʧʦʢʘʟʥʠʢʽʚ  

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ 

ʥʘʚʯʘʣʴʥʦʾ ʜʠʩʮʠʧʣʽʥʠ 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – 4 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – 4 

Модулів – 1 Семестр – 7 Модулів – 1 Семестр – 7 

Змістових модулів – 3 Лекції – 32 Змістових модулів – 3 Лекції – 8 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 28 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 4 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента –  2 год.  

  

Самостійна робота – 60 Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

 

Самостійна робота – 108 

Індивідуальні – 0 Індивідуальні – 0 

Форма контролю – 

7 семестр – екзамен  

Форма контролю –  

7 семестр – екзамен 

 

 

 



ʇɽʈɽʃɯʂ ʂʆʄʇɽʊɽʅʊʅʆʉʊɽʁ ɺʀʇʋʉʂʅʀʂɸ 

ɯʥʪʝʛʨʘʣʴʥʘ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʽʩʪʴ 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного мистецтва 

із застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної педагогіки, 

психології творчості, культурології. 

ɿʘʛʘʣʴʥʽ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʽ (ɿʂ) 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ʉʧʝʮʽʘʣʴʥʽ (ʬʘʭʦʚʽ, 

ʧʨʝʜʤʝʪʥʽ) 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʽ 

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

сценічних образах. 

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення 

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

процесі його підготовки. 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при 

створенні та виробництві сценічного твору. 

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями 

в процесі реалізації художньої ідеї,  осмислення та популяризації творчого 

продукту. 

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у 

творчо-виробничій сценічній діяльності. 

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

сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів. 

СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності. 

ʇʈʆɻʈɸʄʅɯ ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʀ ʅɸɺʏɸʅʅʗ 

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

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв’язання 

відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва. 

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

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

критерії для його оцінки. 

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при 

реалізації сценічного твору (проєкту). 

ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності 

художньої мови театру та перформативних мистецтв. 

ПР12. Організовувати, планувати та провадити театрально-педагогічну діяльність.  

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого мистецтва, 

музики, кіно; основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та жанри 

сценічного мистецтва. 

ПР20. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти та реалізовувати творчі 

проєкти. 

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

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

 



ʌʆʈʄʀ ʊɸ ʄɽʊʆɼʀ ʅɸɺʏɸʅʅʗ 

ʌʦʨʤʘʤʠ навчання з навчальної дисципліни «Основи режисури естрадно-циркового номеру» є лекційні заняття 

(12 годин), практичні заняття (48 годин) та самостійна робота студента (60 годин) 

ʄʝʪʦʜʠ навчання – словесні, наочні та практичні.  

Словесні методи – викладання основ теорії, історії і термінології режисури.  

Наочні методи – демонстрація відео та інших наочних посібників з метою підвищення ефективності сприйняття 

навчального матеріалу. 

Практичні методи – переважно спрямовані на створення номерів, шоу-програм на задану тему, а також на 

розвиток якостей режисера. 

ʆʈɻɸʅɯɿɸʎɯʗ ʅɸɺʏɸʅʅʗ 

 

ʅʘʟʚʠ ʟʤʽʩʪʦʚʠʭ ʤʦʜʫʣʽʚ ʽ ʪʝʤ 
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ʄʦʜʫʣʴ 1 

ɿʤʽʩʪʦʚʠʡ ʤʦʜʫʣʴ 1. ʆʩʥʦʚʥʽ ʧʨʠʥʮʠʧʠ ʚʠʭʦʚʘʥʥʷ ʘʨʪʠʩʪʘ 

Тема1. Естрадно-цирковий номер – як 

основа театралізованого видовища. 
8 2 2  4 8 2   6 

Тема2. Етюди на жанр.  8 2 2  4 6    6 

Тема3. Режисерсько-акторський 

тренінг: від вправи до этюду. 
8 2 2  4 8    8 

ʇʦʪʦʯʥʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ 

Тема4.Режисерсько-акторський 

тренінг: від спостереження до 

жанрових етюдів.  
8 2 2  4 10 2   8 

Тема5.Реальність та її сценічне 

уособлення.  
8 2 2  4 8    8 

ʇʦʪʦʯʥʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ 

ʈʘʟʦʤ ʟʘ ʟʤʽʩʪʦʚʠʤ ʤʦʜʫʣʝʤ 1 40 10 10  20 40 4 -  36 

ɿʤʽʩʪʦʚʠʡ ʤʦʜʫʣʴ 2. ɽʪʶʜʠ. 

Тема 6. Створення етюдів на основі 

документа, факту або події.    
10 2 2  6 8    8 

Тема7. Від етюду до епізоду на основі 

документу. 
8 2 2  4 6    6 

ʇʦʪʦʯʥʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ 

Тема 8. Формування задуму 

естрадного та циркового номерів.  
10 2 2  6 8    8 

Тема 9. Етюди на основі літературних 

творів. 
8 2 2  4 6    6 

ʇʦʪʦʯʥʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ 

Тема 10. Режисерські прийоми 

інсценізованих поетичних та музично-

драматичних творів ( пісень, віршів, 

байок та інше). 

8 2 2  4 10 2   8 



Тема 11. «Видима пісня» та її місце в 

театралізованому шоу. 
8 2 2  4 6    6 

ʇʦʪʦʯʥʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ 

ʈʘʟʦʤ ʟʘ ʟʤʽʩʪʦʚʠʤ ʤʦʜʫʣʝʤ 2 52 12 12  28 44 2 -  42 

                           ɿʤʽʩʪʦʚʠʡ ʤʦʜʫʣʴ 3. ʆʩʦʙʣʠʚʦʩʪʽ ʩʪʚʦʨʝʥʥʷ ʥʦʤʝʨʽʚ ʪʘ ʰʦʫ-ʧʨʦʛʨʘʤ 

Тема12.Створення синтетичних та 

багатожанрових номерів.  
10 4 2  4 12 2   10 

Тема 13. Створення шоу-програми на 

задану тему із номерів. 
10 4 2  4 12  2  10 

Тема14.Створення сценічної 

композиції в жанрі мюзиклу. 
8 2 2  4 12  2  10 

ʇʦʪʦʯʥʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ 

ʈʘʟʦʤ ʟʘ ʟʤʽʩʪʦʚʠʤ ʤʦʜʫʣʝʤ 3 28 10 6  12 36 2 4  30 

ʋʩʴʦʛʦ ʛʦʜʠʥ 120 32 28  60 120 8 4  108 

ʌʦʨʤʘ ʢʦʥʪʨʦʣʶ ɽʢʟʘʤʝʥ ɽʢʟʘʤʝʥ 
 

ʆʎɯʅʖɺɸʅʅʗ 

 

ʐʢʘʣʘ ʦʮʽʥʶʚʘʥʥʷ: ʥʘʮʽʦʥʘʣʴʥʘ ʪʘ ECTS 

 

ʉʫʤʘ ʙʘʣʽʚ ʟʘ 

ʚʩʽ ʚʠʜʠ 

ʥʘʚʯʘʣʴʥʦʾ 

ʜʽʷʣʴʥʦʩʪʽ 

ʆʮʽʥʢʘ 

ECTS 

ʆʮʽʥʢʘ ʟʘ ʥʘʮʽʦʥʘʣʴʥʦʶ ʰʢʘʣʦʶ 

ʜʣʷ ʝʢʟʘʤʝʥʫ ʜʣʷ ʟʘʣʽʢʫ 

90–100 ɸ відмінно    

 

зараховано 
82−89 ɺ 

добре  
74–81 ʉ 

64–73 D 
задовільно  

60–63 ɽ  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

ʉʠʩʪʝʤʘ ʥʘʢʦʧʠʯʝʥʥʷ ʙʘʣʽʚ 

ɺʠʜ ʢʦʥʪʨʦʣʶ 
ʂʽʣʴʢʽʩʪʴ, 

ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ ʨʦʙʦʯʦʾ ʧʨʦʛʨʘʤʠ 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ 

ʢʽʣʴʢʽʩʪʴ ʙʘʣʽʚ 

Поточний/ Модульний 

контроль 
3 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 

1 МК 
400 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 
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ʇʆʃɯʊʀʂɸ ʂʋʈʉʋ 

ɺʽʜʚʽʜʫʚʘʥʥʷ є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - онлайн. 

ʇʦʚʪʦʨʥʝ ʚʠʢʦʥʘʥʥʷ ʟʘʚʜʘʥʥʷ є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання завдання в 

перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-лайн або 

виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

ɺʠʧʨʘʚʣʝʥʥʷ ʥʠʟʴʢʦʾ ʦʮʽʥʢʠ можливе в разі виконання здобувачем додаткового завдання в межах теми, 

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

бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом завантаження робіт у 

Google Classroom.  
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ɸʢʘʜʝʤʽʯʥʘ ʜʦʙʨʦʯʝʩʥʽʩʪʴ ʪʘ ʧʣʘʛʽʘʪ. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без посилання на 

першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач зобов’язаний опрацьовувати 

джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма темами та розвине критичне мислення. 


