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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПАНТОМІМА» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво,  

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: ІІ курс, ІІІ та ІV семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Ярмак Сергій Миколайович 

Контакти e-mail: circus@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет естрадного та циркового мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Ярмак Сергій Миколайович веде активну науково-методичну роботу, бере участь у всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях, має великий досвід мистецької реалізації пантоміми як 

діючий актор, тому його студенти стають переможцями міжнародних, всеукраїнських конкурсів і 

фестивалів. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Кузнєцова Тетяна Анатоліївна 

Контакти e-mail: t.kuznetsova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет естрадного та циркового мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Кузнєцова Тетяна Анатоліївна -артистка естради і цирку, режисерка театральних вистав та масових свят, 

режисерка випускних номерів та постановок Академії. Членкиня національної спілки театральних діячів із 

2012 року. Тетяна Анатоліївна забезпечує виконання програм з дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки.  

Викладач Кузнєцова Т.А. відзначається високими моральними якостями і загальною професійною 

культурою, забезпечує результативність навчання і виховання студентів, має власний педагогічний підхід і 

творчо використовує передовий досвід. У педагогічній діяльності відзначається безперервним творчим 

пошуком та наданням практичної допомоги молодим викладачам.  

Кузнєцова Т.А. пропагує інноваційне мистецтво пантоміми і забезпечує студентам повноцінну виробничу 

практику. Студенти викладача приймають активну участь в різноманітних міських, всеукраїнських та 

міжнародних культурно-мистецьких заходах, благодійних акціях, фестивалях, конкурсах. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета навчальної дисципліни «Пантоміма»: Підготовка висококваліфікованих артистів цирку, що 

реалізують професійну виконавську майстерність в сучасних циркових, естрадних, сценічних компаніях, 

закладах і структурах, естрадно-циркових шоу-програмах та масово-культурних заходах. 

Завдання навчальної дисципліни: 

- вивчення основних термінів і понять; 

- розвиток природних загально-фізичних даних; 



2 
 

- освоєння техніки пантоміми, фізичної та драматичної імпровізацій, комплексів з біомеханіки та 

виразності руху; 

- вивчення визначеної кількості технічних прийомів з використанням їх на практиці; 

- формування візуального художньо-образного мислення; 

- формування навичок відтворення емоційно насиченого внутрішнього  стану у яскравій виразній 

зовнішній формі. 

ОПИС КУРСУ 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – 2 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – 2 

Модулів – 1 Семестр – (3−4) Модулів – 1 Семестр – (3−4) 

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

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – (60) Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – (12) 

Індивідуальні – (0) Індивідуальні – (0) 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Семестрових годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

Самостійна робота – 

(60) 

Самостійна робота – 

(108) 

Форма контролю – 

4-й семестр – 

екзамен 

Форма контролю – 

4-й семестр – 

екзамен 
 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу 

складні професійні завдання у галузі сценічного мистецтва (циркові жанри) із 

залученням творчих, матеріально-технічних, фінансово-економічних та інших 

ресурсів, застосуванням теорій, методів мистецтвознавства, циркознавства, 

театральної  та циркової педагогіки. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

12. Здатність працювати в команді. 
Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

2. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї 

та її втілення у творі сценічного мистецтва. 

3. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності. 

5. Здатність до професійного опанування змістовних (інформаційного, 

виразно-образного) рівнів сценічного твору. 

6. Здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати його в  

художніх сценічних образах. 

7. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів 

(пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, 

монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при створенні та 

виробництві твору сценічного мистецтва (за спеціалізаціями). 
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості 

інформаційних технологій у професійній діяльності. 

9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання.  

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

критерії для його оцінки. 

15. Вміти відповідними художніми засобами відтворювати креативний задум при реалізації сценічного 

твору (проекту). 

17. Вміти використовувати можливості новітніх інформаційних й цифрових технологій в процесі реалізації 

художньої ідеї та осмислення творчого результату. 

21. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній діяльності. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

          Загальні методи навчання з дисципліни: практичні (вправи, практичні роботи), наочні (ілюстрація, 

демонстрація), творчі частково-пошукові (евристичні), словесні (лекція, пояснення, описова розповідь, 

евристична бесіда), самостійна робота. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 

В
сь

о
г
о

 

Л
е
к

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д

и
в

ід
-н

і 

С
Р

С
 

В
сь

о
г
о

 

Л
е
к

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д

и
в

ід
-н

і 

С
Р

С
 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Пластика руху. 

Тема 1.1. Введення в предмет. Техніка безпечного 

руху. Загальна фізична підготовка. 
4  2  2 4    4 

Тема 1.2. Пластична геометрія та геометрія 

простору. 
4  2  2 4    4 

Тема 1.3. Основні опорні елементи пластики руху. 
12  6  6 10  2  8 

Тема 1.4. Види ритму. Пластичні комбінації з 

використанням вивчених елементів. 
8  4  4 6    6 

Разом за змістовим модулем 1 28  14  14 24  2  22 

Змістовий модуль 2. Основи пантоміми 

Тема 2.1. Психофізичні вправи. «Знакові ігри». 4  2  2 4    4 

Тема 2.2. Імітація фізичних дій, трудових та 

спортивних процесів. 
8  4  4 6    6 

Тема 2.3. Значення жестів при передачі 

невербальної інформації. Види жестів. 

Замальовки. 

4  2  2 4    4 

Тема 2.4. Підготовчі вправи: Підтягуванння-

відштовхування, гачки-тяги. 
8  4  4 8  2  6 

Тема 2.5. Вправи для виразного руху рук та стоп. 4  2  2 6    6 

Тема 2.6. Опрацювання та вдосконалення 

вивченого матеріалу у формі пластичних 

комбінацій. 

4  2  2 8  2  6 

Разом за змістовим модулем 2 32  16  16 36  4  32 

Разом 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 
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Змістовий модуль 3. Техніка пантоміми 

Тема 3.1. Види ідентифікації: повна, колективна 

(групова). 
4  2  2 4    4 

Тема 3.2. Замальовка на пластичну 

характеристику персонажу (звір, «вогонь», «стара 

шафа») Або предмет, що оживає. 

8  4  4 6    6 

Тема 3.3. Види ідентифікації: часткова. 4  2  2 4    4 

Тема 3.4. Техніка опрацьовування уявного 

предмету. 
8  4  4 10  2  8 

Тема 3.5. Види ідентифікації: опосередкована. 4  2  2 4    4 

Тема 3.6. Уявні сили та перешкоди. 8  4  4 10  2  8 

Разом за змістовим модулем 3 36  18  18 38  4  34 

Змістовний модуль 4. Опрацювання вивченого матеріалу 

Тема 4.1 Поняття про етюд пантоміми. Етюди на 

обрану тему. 
4  2  2 4    4 

Тема 4.2. Метаморфоза уявного предмету. 

Замальовки. 
8  4  4 6  1  5 

Тема 4.3. Метаморфоза дії. Замальовки. 8  4  4 6  1  5 

Тема 4.4. Опрацювання та вдосконалення 

вивченого матеріалу у формі етюдів. 
4  2  2 6    6 

Разом за змістовим модулем 4 24  12  12 22  2  20 

Разом 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

                                  Усього годин 120 0 60 0 60 120 0 12 0 108 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82−89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е  

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 

 

Система накопичення балів 
 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 
Максимальна кількість балів 

Поточний контроль 4 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати на 1 МК ПК(400) + СР(100)=500:5=100 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену 

500:5*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 
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3. Ужвенко Н.Я. Проблеми київської школи пантоміми / Академія пантоміми: Теорія і практика, збірник 

статей; Київ: Золоті ворота, 2011. Випуск 1. 287 с. 

4. Ужвенко Н.Я. Розвиток теоретичного обґрунтування мистецтва пантоміми /Київ: Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв: Культура і сучасність альманах, 2009. 297с. 

5. Ужвенко Наталія. Пластичне виховання актора в режисерсько-педагогічній практиці М.Л. 

Кропивницького // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені 

І.К. Карпенка-Карого. Київ: 2011. Вип. 8. С. 244–249.  

Допоміжна 

6. Гратовський Єжи. Театр. Ритуал. Перформер. Львів : Літопис, 1999. 79 с. 

7. Жак-Далькроз Е. Евритмія. Київ : Чорна кішка, 1998. (Сер. «Підручний порадник для актора»). 59 с. 

Інформаційні ресурси 

8. Кукаркін А.В. Чарлі Чаплін. URL: https: // mediaguide.com.ua/carnival_europe.  

9. Сorporeal mime. URL: https: // www.moveo.cat/en/corporeal-mime/.  

10. Mime theatre ILINASTROE. URL: https://www.youtube.com/channel/UC7iwmU-G3w01y0DDm2kaY5Q  

11. Фестиваль мімів.  URL: https://www.mimewave.com/festival/  

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах дистанційного 

навчання форма проведення спілкування - онлайн. 

Повторне виконання завдання 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). 

Виправлення низької оцінки 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.  

Академічна доброчесність та плагіат. 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. 
 

https://mediaguide.com.ua/carnival_europe
http://www.moveo.cat/en/corporeal-mime/
https://www.youtube.com/channel/UC7iwmU-G3w01y0DDm2kaY5Q
https://www.mimewave.com/festival/

