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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: І курс, І та ІІ семестр 

Компонент освітньої програми: ОК11, обов’язкова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Герасименко Костянтин Михайлович 

Контакти +380507036682 k.herasymenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Герасименко Костянтин Михайлович – старший викладач кафедри циркових жанрів, 

заслужений артист України.  

Артист цирку ‒ клоун (килимний). Закінчив Київський національний університет театру, кіно і 

телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, за спеціальністю «Театральне мистецтво» та отримав 

кваліфікацією «Режисер цирку». Цирковий досвід більше 25 років. Артист цирку ‒ килимний у ДП 

«Національний цирк України», також у циркових компаніях Європи. 

Володар нагород міжнародних циркових фестивалів: 2005 – Бухарест, Румунія, Міжнародний 

фестиваль циркового мистецтва, «Премія глядацьких симпатій; 2008 – м. Іжевськ, Удмуртія, 

Міжнародний фестиваль циркового мистецтва, «Приз глядацьких симпатій»; 2009 – м. Учау, Китай, 

Міжнародний фестиваль циркового мистецтва, «Спеціальний приз»; 2017 – м. Бухарест, Румунія, 

Міжнародний фестиваль циркового мистецтва, «Нагорода за видатні досягнення»; 2018 – м. Латина, 

Італія, XIX Міжнародний фестиваль циркового мистецтва, «Спеціальний приз: Firebirds production». 

Державні нагороди: 2011 – Медаль «Честь. Слава. Праця» Міжнародної академії «Золота 

фортуна». З 2011 – Заслужений артист України. 

Володіючи академічними, світовими та новітніми традиціями школи клоунади, практичними навичками 

у галузях пантоміми, пластики руху, циркової та сценічної імпровізації, високим рівнем акторської 

майстерності, забезпечить якісний та конкурентоспроможній рівень для майбутніх артистів цирку та 

сценічного та перформативного мистетцва. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Романова Людмила Анатоліївна 

Контакти +380984006252   l.romanova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Романова Людмила Анатоліївна ‒ викладач першої категорії. Отримала освіту в Київському 

державному училищі естрадного та циркового мистецтв (артист пантоміми). Центральному інституті 

післядипломної педагогічної освіти (бакалавр психології, викладач психології), НАКККіМ (магістр, 

режисер). Має досвід сценічної роботи в театрі «Жарт» (1997‒1998 р.р.) та театрі «Візаві» (2000-2002 р.р). 

Член Національної спілки театральних діячів України. Працює викладачем пантоміми та сценічної 

пластики з жовтня 2003 року до цього часу. Володіє формами та методами організації та здійснення 

навчального процесу. Застосовує інноваційні освітні технології.   

mailto:k.herasymenko@kmaecm.edu.ua
mailto:l.romanova@kmaecm.edu.ua
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета навчальної дисципліни є створення умов для творчої самореалізації засобами пантоміми; 

набуття технічних навичок взаємодії з «уявними» оточуючими об’єктами; набуття вміння імпровізувати 

в уявному оточуючому середовищі, виконуючи певну акторську задачу; формування навичок відтворення 

емоційно насиченого внутрішнього стану в яскравій виразній зовнішній формі, пластично-технічне 

рішення образу.  

Завдання навчальної дисципліни: 

- розвиток психічних процесів (уваги, фантазії, спостережливості, ритмічності), акторської 

майстерності; 

- розвиток пластичності його руху та дії; 

- освоєння комплексів виразності актора пантомiми, техніки пантоміми, фізичної та драматичної 

імпровізацій (мiмiка, жестикуляцiя, манiпуляцiя, пластичне пересування у просторi, взаємодiя з 

партнером та оточенням); 

- оволодіння вмінням імпровізувати, виконуючи певне акторське завдання; 

- оволодіння специфічної техніки пантоміми, через емоцiйну i насичену пластично-технiчну форму 

володiти прийомами стилiзації; 

- формування навичок відтворення емоційно насиченого внутрішнього  стану у яскравій виразній 

зовнішній формі, 

- удосконалення фізичних можливостей (спеціальні вправи на розвиток пластичності рухів; систему 

абстрактних пластичних вправ (тренаж) тощо). 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – (1) 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – (1) 

Модулів – 2 Семестр – (1−2) Модулів – 2 Семестр – (1−2) 

Змістових модулів – 4 Практичні – (60) 
Змістових модулів 

– 4 
Практичні – (12) 

Загальна кількість 

годин – 120 
Самостійна робота – (60) 

Загальна кількість 

годин – 120 
Самостійна робота – (108) 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

здобувача – 2 

Форма контролю :  

 1 семестр ‒ залік; 

2 семестр – екзамен; 

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

Форма контролю : 

1 семестр ‒ залік; 

2 семестр – екзамен; 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного 

мистецтва із застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, 

театральної педагогіки, психології творчості, культурології. 

Загальні 

компетентності  

ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

мово. 

ЗК 06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні техно-

логії. 

ЗК 07. Здатність працювати в команді. 
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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. 

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, в 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. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

          Загальні методи навчання з дисципліни «Пантомiма»: наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні 

(вправи, практичні роботи), репродуктивний, творчій частково-пошуковий (евристичний), 

дослiдницький, аналiтичний, самостійна робота. 

      Щодо методів навчання за джерелами набуття знань, то поділ за зовнішніми проявами їх форм, тобто 

за джерелами інформації, яку засвоюють студенти, є найбільш поширений і зрозумілий. На основі такого 

підходу розмежовують три групи методів навчання: словесні, наочні, практичні. 

Практичні методи навчання з учбової 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.  

        Наочні (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 .  

       Словесні (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.  

        Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і визначення завдань та 

короткого усного або письмового інструктажу ті, хто навчаються, самостійно опрацьовують наукові 

джерела, проводять спостереження і виміри, виконують інші дії пошукового характеру. Ініціатива, 

самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій діяльності найбільш повно. Частково-

пошуковий, або евристичний, метод полягає в організації активного пошуку розв´язання поставлених або 

самостійно сформульованих пізнавальних завдань, над якими студенти працюють самостійно під 

керівництвом педагога або на основі евристичних програм та вказівок.  

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
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Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

 навчання 
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Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВИРАЗНОГО РУХУ 

Змістовий модуль 1. Пластика руху. 

Тема 1.1. Введення в предмет. Що таке панто-

міма, її місце серед інших мистецтв. Техніка без-

печного руху.  

4  2  2 4    2 

Тема 1.2. Пластична геометрія та геометрія про-

стору. Комплекс зрушень (транстацій). Комплекс 

«стрейчингу» (розтяжки). 

4  2  2 4    4 

Тема 1.3. Комплекс рівноваги. Комплекс хвиль. 

Поняття та тренінг. Елементарні пластичні 

композиції. 

4  2  2 4    4 

Тема 1.4. Види ритму. Пластичні комбінації з 

використанням вивчених елементів. 
4  2  2 4    4 

Тема 1.5. Техніка виконання вправ: підтягування 

– відштовхування, «тяги», «гачки», «фіксованого 

пункту», «фіксованої площини». Етюди. 

4  2  2 8    6 

Тема 1.6. Вправи на відпрацювання «фіксованого 

об’єму»: «куб», «Куля», «палиця». «Уявний 

предмет». Вправи на оцінку «уявної ваги». 

Маніпуляція «уявними                 предметами». 

Етюди. 

4  2  2 8  2  6 

Тема 1.7. Поняття про «уявні сили», «уявні 

перешкоди». Комплекс «опори». Етюди. 
4  2  2 4    4 

Разом за ЗМ1 28  14  14 36  2  30 

Змістовий модуль 2. Стилiзацiя виразного руху та виразної дії. 

Тема 2.1. Поняття про стилізацію. Стильові 

вправи. Етюди. 
4  2  2 4    4 

Тема 2.2. Відпрацювання стильових вправ: 

«канат», «піднімання по сходам», «ковзання» та 

ін. Стильові вправи: «кроки на місті», «кроки 

проти вітру», «скачки», різновиди                 бігу 

на місці та ін. 

8  4  4 6  2  4 

Тема 2.3. Значення жестів при передачі 

невербальної інформації. Види жестів. 

Замальовки 

4  2  2 4    4 

Тема 2.4. Поняття про етюд пантоміми. Стильові 

вправи як сценічна дія. Міміка – як жест. Вправи, 

етюди. 

4  2  2 8    4 

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

Тема 2.6. Опрацювання та вдосконалення 

вивченого матеріалу у формі пластичних 

комбінацій 

8  4  4 8  2  4 

Разом за ЗМ2 32  16  16 36  4  24 

Разом за Модулем 1. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Поточний контроль 1,2,3 (ПК 1,2,3)  Поточний контроль 

відсутній Самостійна робота (СР)  
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Форма контролю Залік Залік 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 3. Техніка пантоміми 

Тема 3.1. Поняття про алегорію і мімодраму. 

Вправи, етюди. Алегорія. Пластичні 

характеристики, взаємодії персонажів в 

алегоричній пантомімі. 

4  2  2 4    4 

Тема 3.2. Замальовка на пластичну 

характеристику персонажу (звір, «вогонь», 

«стара шафа») Або предмет, що оживає. 

8  4  4 8  2  6 

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

Тема 3.4. Техніка опрацьовування уявного 

предмету. 
6  4  4 6    6 

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

Тема 3.6. Уявні сили та перешкоди  6  2  2 6    6 

Разом за ЗМ3 32  16  16 32  2  30 

Змістовний модуль 4. Опрацювання вивченого матеріалу 

Тема 4.1 Переклад літературного матеріалу на 

мову пантоміми. 
6  2  4 6    6 

Тема 4.2. Метаморфоза уявного предмету. 

Замальовки 
8  4  4 8  2  6 

Тема 4.3. Взаємодія в різних середовищах. 

Освоєння «Рапіду».  
6  4  2 6    6 

Тема 4.4. Опрацювання та вдосконалення 

вивченого матеріалу у формі етюдів. 
8  4  4 8  2  6 

Разом за ЗМ4 28  14  14 28  4  24 

Разом за змістовим Модулем 2 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Поточний контроль 1,2,3 (ПК 1,2,3)  Поточний контроль 

відсутній Самостійна робота (СР)  

Форма контролю Екзамен Екзамен 

УСЬОГО 120 0 60 0 60 120 0 12 0 108 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

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 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
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Система накопичення балів 

 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 (1 та 2 семестри) max 100 

Самостійна робота 2 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 400 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену (2 семестр) 

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

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку (1 семестр) 400:4 = 100 – результат заліку 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря призначається 

відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

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 семінари 

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/

