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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПОСТАНОВКА ВИПУСКНОГО НОМЕРУ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 8,0 

Рік підготовки: 4; семестр 7-8 

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

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

Контакти +380507036682; e-mail: 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). Викладає наступні навчальні 

дисципліни: «Пластика руху та основи сценічної імпровізації»; «Пантоміма»; «Тілесна образність в 

сценічному мистецтві»; «Постановка випускного номеру»; «Професійна підготовка за жанрами»; 

«Спеціалізація за жанрами».  

Працював артистом цирку (килимний) у ДП «Національний цирк України», а також у циркових 

компаніях Європи. Володар нагород міжнародних циркових фестивалів:  

2005 – Бухарест, Румунія, Міжнародний фестиваль циркового мистецтва, «Премія 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». 2011 – Заслужений артист України. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Крюков Володимир Костянтинович 

Контакти e-mail: v.kryukov@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет естрадного та циркового мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада викладач  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Крюков Володимир Костянтинович має багаторічний досвід роботи артистом естради та цирку. 

Викладач та режисер-постановник випускних номерів, міжнародних фестивалів, шоу-програм цирку та 

естради. 

Засновник та директор  Театру-студії пластичної мініатюри і клоунади «Мімікрічі», засновник жіночої 

клоун-мім групи «Гонінбаяші» (Японія). 

Радник президента Міжнародного циркового музею в Японії, член Всесвітньої конвенції клоунів у 

Великій Британії. 
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Співорганізатор, арт-директор і голова журі Одеського міжнародного фестивалю клоунів та мімів 

«Комедіада». 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Орел Дмитро Володимирович 

Контакти +380505467251; e-mail: d.orel@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет естрадного та циркового мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Орел Дмитро Володимирович − старший викладач кафедри циркових жанрів, майстер спорту з 

спортивної гімнастики. 

Акробат-вольтижер. Повітряний гімнаст парний корд-де-парель, повітряний номер «Duo Air 

Love». Лауреат 3-ї премії «Бронзовий Пьєро» Міжнародного циркового фестивалю, Будапешт 

(Угорщина), 2004 р. «Prix de la ville de Liège, prix spécial − Dame du cirque» Льєж (Бельгія), 2006 р.  

Лауреат 2-ї премії «Срібний клоун» Міжнародного циркового фестивалю Варшава (Польща), 

2008 р. 

Артист цирку, повітряний гімнаст − ДП «Національний Цирк України», Little World, Нагоя; 

Rusutsu Ressort, Сапоро; Canal City, Фукуока (Японія), TV 5 Париж; Circus «Educatif»; Circus Arlette 

Grusse (Франція); Circus 180 (Німеччина) Circus «Benneweis» (Данія) Variete-Casino Donald Tramp; 

Circus «Dream» (США) Cirqie Du Soleil, шоу «OVO». Світовий тур. 

Режисер-постановник: Акробатичне тріо 1-а премія, VII Міжнародний фестиваль циркового 

мистецтва «Яскрава Арена Дніпра», Дніпро, 2017. 

Автор перших вітчизняних навчальних посібників за цирковим фахом: «Акробатика» та 

«Сценічно-технічна підготовка циркових жанрів», КМАЕЦМ, 2018. 

Автор і розробник тренінгу та авторського методу з «Циркотерапії», ЛНУ, 2018. 

Автор 15 наукових публікацій, з них – 6 у міжнародних виданнях (2017−2020 р.): з вольтижна 

акробатика, повітряна гімнастика – полотна та корд-де-парель. 

Член журі Всеукраїнських фестивалів та конкурсів з Сучасного Циркового мистецтва 2015−2019 

рр.; володіє академічними традиціями спортивної гімнастики та циркової акробатики, а також новітніми 

методами та технологіями навчання повітряної гімнастики – ремені, полотна, кільце, китайський пілон, 

корд-де-парель, петлі, ланцюги, трапеція, рамка, забезпечує якісний та конкурентоспроможній рівень 

для майбутніх артистів цирку – повітряних гімнастів та акробатів. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Львова Інесса Сергіївна  

Контакти i.lvova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Львова Інесса Сергіївна − старший викладач кафедри циркових жанрів. 25 років професійної 

циркової діяльності, жонглювання ‒ антипод; повітряна гімнастка ‒ повітряний політ, повітряні  ремені. 

1996р. закінчила Київське державне училище естрадно-циркового мистецтва здобувши кваліфікацію 

артиста цирку. У 2003р. закінчила Київський торговельно-економічний університет та отримала 

кваліфікацію менеджера-економіста. 2021р. закінчила магістратуру здобувши кваліфікацію «Режисер, 

викладач закладу вищої освіти».  

Володіючи академічними, світовими та новітніми традиціями циркової школи, практичними 

навичками у галузі мистецтва, забезпечує якісний та конкурентоспроможній рівень для майбутніх 

артистів цирку. 

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/119483031470789?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000164305894
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета навчальної дисципліни «Постановка випускного номеру», є усвідомлення значення 

постановчої діяльності як виду творчості в цирковому мистецтві. Використання фахової термінології та 

спеціальних понять у процесі створення циркового номеру. Ознайомлення з основами постановчої 

роботи в створенні циркового номеру.  

завдання:  

‒ опанування методики підготовки безсюжетних циркових номерів, володіння технікою 

психологічного та фізичного налаштування для виконання сольного або групового циркового номеру. 

Ознайомлення з додатковими виражальними засобами відповідно до постановки власного циркового 

номера; 

‒ формування знань у роботі над композиційною побудовою сюжетного циркового номера. 

Розробка характеру, образу та відповідної атмосфери номеру в межах визначеного циркового жанру. 

‒ підготовка випускового циркового номера на достатньому рівні, для подальшого здобуття 

мистецької освіти професійного спрямування в системі вищої освіти. Отримання навичок для 

удосконалення виконавської техніки та самостійного вирішення творчих завдань. 

‒ підготовка висококваліфікованих артистів цирку, викладачів фахових дисциплін, що 

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

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

ОПИС КУРСУ 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 8 
Рік підготовки – (4) 

Кількість кредитів 

ECTS – 8 
Рік підготовки – (4) 

Модулів – 2 Семестр – (7−8) Модулів – 2 Семестр – (7−8) 

Змістових модулів – 

6 
Лекції – (0) 

Змістових модулів – 

6 
Лекції – (0) 

Загальна кількість 

годин – 240 

Практичні – (120) Загальна кількість 

годин – 240 

Практичні – (24) 

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

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 12 
 

Самостійна робота – 

(120) 

Самостійна робота – 

(216) 

Форма контролю: 

8 семестр – залік 

Форма контролю: 

8 семестр – залік 
 

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  

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

12. Здатність працювати в команді. 
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Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної 

інноваційної діяльності при глибокому переосмисленні наявних та створенні 

нових цілісних знань та професійної практики у галузі сценічного мистецтва. 

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. 

4. Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення 

синтетичного за своєю природою сценічного твору, керівництва роботою і / або 

участі у складі творчої групи в процесі його підготовки. 

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). 

18. Здатність до професійного виконання: 

Професійної підготовки за жанрами з: 

− Циркової акробатики (вольтижна, парна силова, стрибкова): системно 

виконувати загально-фізичну підготовку. Знати та дотримуватись норм правил 

техніки безпеки з циркової акробатики. Правильно провести розминку з 

включенням простих акробатичних вправ. Правильно застосовувати страховані 

засоби (страховка, пасеровка, лонжа), необхідні як при розучуванні, так і 

виконання акробатичних елементів і вправ.  

Розуміти понять «доріжка», «місток», «трамплін», «мат», «бублик».   

Правильно виконувати як прості, так і складні акробатична елементи та 

вправи − наскок, зіскок, темповий підскік, бланш, вальсет, вхід та схід з плечей, 

гвинт (півпіруета, пірует, півтора піруету), колесо, kopfsprung (копфшпрунг), 

копфштейн, culbute (кульбіт), courbette (курбет), лягскач, мат, міст, переворот, 

перекидка, прапорець, розігрів, рондат, «з решітки в решітку», salto (сальто), 

сальто-мортале, стійка кисті в кисті, стійка, страховка, стрекасат, вхід, схід, 

темп, темповий підскік угрупування, хват, flic-flac (флік-фляк), vordersprung 

(фордершпунг), «з фуса», шпагат силові вправи, балансові вправи, темпові 

вправи (вольтижні), підтримки (етюдні вправи), темпові підтримки, упор, зіскок, 

схід, вправи на підкидання, «в темпі». 

− Циркової гімнастики (корд-де парель, повітряні ремені, повітряне кільце): 

ефективними прийомами збереження рівноваги тіла. Системно виконувати 

загально-фізичну підготовку для повітряної гімнастики. Знати та дотримуватись 

норм правил техніки безпеки сценічно-технічної підготовки у циркових жанрах.  

Правильно провести розминку з включенням простих гімнастичних вправ. 

Правильно застосовувати страховані засоби (страховка, пасеровка, лонжа), 

необхідні як при розучуванні, так і виконання гімнастичних елементів і вправ. 

Правильно виконувати як прості, так і складні гімнастичні елементи і вправи на 

ременях, корд-де парелі, кільці. Правильно аналізувати та виконувати власні 

технічні гімнастичні і вправи, вміти вчасно знаходити та виправляти помилки 

технічного характеру. На основі засвоєного програмного матеріалу з гімнастики, 

вміти правильно складати і виконувати прості і посиленні гімнастичні 

комбінації. 

− Еквілібристики (ручний еквілібр, каучук, пластичний еквілібр, еквілібру 

на котушках, еквілібру з першами, еквілібру на проволоці, еквілібру на вільно 

стоячій драбині, еквілібру на моноциклі): системно виконувати загально-
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фізичну підготовку. Правильно провести розминку. Знати та дотримуватись 

норм правил техніки безпеки сценічно-технічної підготовки у циркових жанрах.  

Правильно виконувати фахові рухи за жанром – стійка; кубик; тростина; 

котушка;  лонжа; мат; «бублик»; «болванка»; «руль»; «драбинка»; «опори», що 

обертаються;  наскок; темповий підскок; рондат; колесо; переворот; флік-фляк; 

сальто;  силові вправи;  балансові вправи;  хват; вхід; упор; стійка махом; стійка 

поштовхом; стійка силою; стійка «бланшем»; стійка на одній руці; стійка на 

стійка «вузькоручкою»; оберти в стійці на руках; «розніжка»; стійка на руках на 

котушці; «крокодил»; стійка на голові («копфштейн»); поворот; курбет; 

півпереворот; рівновага; захід; виплигування; зіскок;  схід; «піраміда». 

− Жонглювання (соло, пара, групове – м’ячі, кільця, хула-хупи, булави, 

антипод, пої та зв’язки, діаболо): системно виконувати загально-фізичну 

підготовку. Правильно провести розминку. Знати та дотримуватись норм правил 

техніки безпеки сценічно-технічної підготовки у циркових жанрах. Правильно 

виконувати фахові рухи за жанром − жонглювання перехресними кидками, 

жонглювання попарно, окремо в кожній руці, жонглювання «каскадом», 

«напівкаскадом», жонглювання трьома предметами в ритмі: п’яти, семи, дев’яти 

(підготовча робота – «викид»), жонглювання чотирма предметами в ритмі: 

шести, восьми, десяти предметів (підготовча робота – «викид», підкачка м’язів 

мінімальною кількістю предметів – під більшу кількість, підтримуючи ритм, 

балансування, крутка,  жонглювання на кількість кидків, перевірка стабільності 

виконання елемента, контактне жонглювання, відривне жонглювання. 

− Пантоміми: системно виконувати загально-фізичну підготовку. 

Правильно провести розминку. Знати та дотримуватись норм правил техніки 

безпеки сценічно-технічної підготовки у циркових жанрах.  

Правильно виконувати фахові рухи за жанром − здатність до відтворити 

визначені пластичні та технічні блоки і комплекси вправ з загально-фізичної, 

пластичної, технічної підготовки на достатньому технічному рівні; доречно 

застосовувати вивчені вправи та прийоми при виконанні учбового завдання; 

зробити усний або письмовий аналіз замальовки, етюду, номеру пантоміми за 

вивченою схемою; вільно створювати сценічну ситуацію в «уявному світі», 

враховуючи рівень художньої стилізації; вміти імпровізувати в «уявному 

оточуючому середовищі»; виконуючи певну акторську задачу; відтворювати 

емоційно насичений внутрішній стан художнього образу в яскравій виразній 

зовнішній формі викласти вивчений теоретично-практичний матеріал у 

доступній для сприйняття формі. 

– Ілюзії та маніпуляції: системно виконувати загально-фізичну підготовку. 

Знати та дотримуватись норм правил техніки безпеки сценічно-технічної 

підготовки у циркових жанрах. Правильно виконувати фахові рухи за жанром – 

розумітись в ілюзійно-маніпуляційних категоріях: сценічна магія, мікро-магія, 

кардістрі; здатність до маніпуляції, зарядки, пасировки, скидання предметів, 

вміння відводити увагу глядача, вольти, серванту, шанжировки, а також, 

сценічного образу, етюд, мізансцена, сценічне спілкування, імпровізація, 

фіксування і створення образу; відпрацьовувати імпульсивну систему рухів в 

маніпуляції; створювати ілюзійні етюди на визначену тему з попередньою 

підготовкою або в режимі імпровізації; переконливо і чітко працювати з 

ілюзійним реквізитом; з використанням вивченого матеріалу створити 

індивідуальні або групові ілюзійні етюди. 

− Клоунади: системно виконувати загально-фізичну підготовку. Правильно 

провести розминку. Знати та дотримуватись норм правил техніки безпеки 

сценічно-технічної підготовки у циркових жанрах.  
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Правильно виконувати фахові рухи за жанром − здатність до 

самовираження і пошуку своєї  індивідуальності; визначення акторської 

індивідуальності здобувача як основи для створення комічної маски; засвоєння 

основних положень комічного в мистецтві клоунади та використання цих знань  

на практиці; розвиток уміння логічно і цілеспрямовано  користатись одним із 

головних виразних засобів циркового мистецтва – трюком, доводити його до 

образної дії; оволодіння здобувачами елементами внутрішнього переживання і 

зовнішнього перевтілення. 

19. Вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного 

мистецтва (естрада, цирк, театр); основи режисури естрадно-циркового номеру; 

методики викладання фахових дисциплін, знати термінологічний та понятійний 

апарат зі спеціальності; творчій спадщині видатних майстрів. 

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. 

8. Вміти виявляти здатність до генерування нових ідей. 

10. Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при 

глибокому переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та професійної практики. 

11. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

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). 

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

мистецтва, музики, кіно; історичні та сучасні факти та про видатних особистостей у сфері мистецтва; 

класифікувати види та жанри сценічного мистецтва. Самостійно розбиратися у напрямках та концепціях 

сучасного художнього життя, у розвитку сценічного мистецтва. 

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

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формою занять з курсу «Постановка випускного номеру» є практичні заняття, які спрямовані на 

вивчення основних прикладних навичок. Для закріплення матеріалу, удосконалення навичок студенти 

повинні систематично, протягом всього курсу виконувати програму самостійної роботи. У робочій 

програмі для самостійного опрацювання пропонуються теми, що сприяють поглибленому засвоєнню 

матеріалу та водночас вимагають від студентів творчого підходу та індивідуальної роботи вивчених 

теоретичних питань. 

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. 

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. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання 
Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д

и
в
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л
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С
 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
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П
р

а
к
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и
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н

і 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

 

С
Р

С
 

Модуль 1.Особливості побудови композиції випускного циркового номера . 

Змістовий модуль 1. Трюк як головний засіб виразності у цирковому номері. 

Тема 1. Види трюкових елементів в залежності 

від обраного жанру. 
4  2  2 4    4 

Тема 2. Поняття простої та складної комбінації. 4  2  2 4    4 

Тема 3. Побудова трюкових зв’язок за 

складністю та видовищністю. 
4  2  2 4  2  2 

Тема 4. Алгоритм побудови циркових 

комбінацій.  
4  2  2 4    4 

Тема 5. Види комічного трюку. Значення 

синтезу комічного трюку з цирковими 

комбінаціями для розкриття сюжету номера. 

4  2  2 4    4 

Змістовий модуль 2. Виражальні прийоми в цирковому номері.  

Тема 6. Правила побудови циркового номеру: 

вихід виконавця, трюкові комбінації, 

акцентування уваги глядача на ключовому 

(сильному) трюку номера. 

4  2  2 4    4 

Тема 7. Принципи зростання складності трюків 

у побудові циркового номеру. 
4  2  2 4    4 

Тема 8. Побудова циркового номеру в 

залежності від фізичної та психологічної, 

трюкової підготовки виконавця. 

4  2  2 4  2  2 

Тема 9. Стильова єдність виражальних засобів 

у циркових номерах за жанром. 
4  2  2 4    4 

Тема 10. Комплімент як «діалог» виконавця з 

глядачем. 
4  2  2 4    4 

Змістовий модуль 3. Розробка безсюжетного циркового номеру.  

Тема 11. Дефініція та види безсюжетного 

циркового номеру. 
4  2  2 4    4 

Тема 12. Розробка трюкових композицій 

безсюжетного циркового номеру на основі 

опанованих трюків. 

4  2  2 4    4 

Тема 13. Хореографія та пластична виразність 

як додатковий засіб в безсюжетному цирковому 

номері. 

4  2  2 4  2  2 

Тема 14. Пісня як засіб для пошуку теми та ідеї 

циркового номеру. 
4  2  2 4    4 

Тема 15. Артистична харизма: важливість 

демонстрації емоцій та почуттів (особистих 
4  2  2 4    4 
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вражень та хвилювань) під час виконання 

трюкових зв'язок.  

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

Самостійна робота (СР)   

Форма контролю   

Модуль 2.  Драматургія випускного циркового номера . 

Змістовий модуль 1. Розробка та побудова сюжетного циркового номеру. 

Тема 16. Ідея та тема номеру (створення 

сюжетної лінії): конфлікт, трюковий конфлікт, 

розвиток дії, кульмінація, розв’язка, фінал. 

4  2  2 4    4 

Тема 17. Характер персонажа як втілення в 

художній образ. Сучасні тенденції втілення в 

художній образ. 

4  2  2 4    4 

Тема 18. Взаємодія виконавця та режисера у 

підготовці циркового номеру: побудова 

трюкової частини під сюжет або підлаштування 

сюжету під особливості трюкової частини.  

4  2  2 4  2  2 

Тема 19. Темпоритм у цирковому номері як 

відображення сценічного образу.  
4  2  2 4    4 

Тема 20. Акторське завдання в сюжетному 

цирковому номері. Види мізансцен. 
4  2  2 4    4 

Змістовий модуль 2. Декоративно-художнє оформлення циркового номеру. 

Тема 21. Музичне супроводження циркового 

номеру відповідно до характеру ключового 

трюку, а також жанру в якому створюється 

номер. Емоційний вплив на глядача та образне 

рішення номеру. 

4  2  2 4    4 

Тема 22. Використання навичок хореографії та 

пластики рухів для відображення стилістики, 

характеру та манер персонажа у цирковому 

номері. 

4  2  2 4    4 

Тема 23. Світлове рішення та дизайн циркового 

номеру 
4  2  2 4  2  2 

Тема 24. Розробка костюму та гриму як засіб 

для відображення образу в цирковому номері. 

Функціональність костюму в трюках. 
4  2  2 4    4 

Тема 25. Підготовка та декорування елементів 

реквізиту відповідно до сюжету циркового 

номеру. 

4  2  2 4    4 

Змістовий модуль 3. Робота над цілісністю циркового номеру в сценічному просторі. 

Тема 26. Етапи підготовки до випуску та 

публічного показу циркового номеру. 

Забезпечення техніки безпеки під час 

репетицій та публічного виконання циркового 

номеру. 

4  2  2 4    4 

Тема 27. Використання всіх виконавських 

напрацювань для втілення режисерського 

задуму в концепції циркового шоу. 

4  2  2 4    4 

Тема 28. Імпровізація як показник 

виконавської майстерності в екстремальних 
4  2  2 4  2  2 
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ситуаціях під час циркового номеру або 

перебігу вистави. 

Тема 29. Розуміння етапів постановочного 

процесу циркової вистави (шоу). Психологічна 

підготовка виконавця.  

4  2  2 4    4 

Тема 30. Репетиційний період, генеральна 

репетиція, циркова вистава (шоу) – важливість 

партнерської взаємодії з іншими виконавцями 

та службами які забезпечують перебіг вистави. 

4  2  2 4    4 

Разом за модулем 3. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Форма контролю Залік   Залік  

ВСЬОГО 240 0 120 0 120 240 0 24 0 216 
 

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 0-34 F 

 

Система накопичення балів 
 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 6 max 100 

Самостійна робота 2 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 100 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

800:8*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 800:8 = 100 – результат заліку  

ЛІТЕРАТУРА 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом 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. 

Переоцінка враховуючи специфіку та фізичні можливості студентів переоцінка не передбачено. 

Перескладання практичного показу роботи студентів можлива протягом тижня після отримання 

оцінки на основі заяви у письмовій формі та створення відповідної комісії фахівців та повторного 

перескладання. 

Академічна доброчесність та плагіат. Даний курс не передбачає плагіат. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного 

використання − видаленням студента з навчальної аудиторії. 
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