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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗА ЖАНРАМИ» 

 (ЦИРКОВА АКРОБАТИКА) 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво,  

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 48,0 

Рік підготовки: 1−4 курс, 1−8 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Кашуба Юрій Іванович 

Контакти +380978613501; e-mail: y.kashyba@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет естрадного та циркового мистецтва  

Кафедра циркових жанрів 

Посада доцент кафедри циркових жанрів 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Кашуба Юрій Іванович − доцент кафедри циркових жанрів, майстер спорту міжнародного класу 

з спортивної акробатики, заслужений тренер України. Володіючи академічними традиціями спортивної 

та стрибкової акробатики, а також новітніми методами та технологіями навчання циркової акробатики 

– чоловіча пара, жіноча пара, змішана пара, чоловіча група, жіноча група, стрибки на доріжці, стрибки 

на підкидних дощечках, стрибки на батуті, забезпечує якісний та конкурентоспроможній рівень для 

майбутніх артистів цирку – акробатів (силові пари, вольтижери, ексцентрики, килимові). 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Горковенко Олександра Сергіївна 

Контакти +380979384511; e-mail: o.gorkovenko@kmaecm.edu.ua  

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва  

Кафедра циркових жанрів 

Посада викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Горковенко Олександра Сергіївна − викладач кафедри циркових жанрів, майстер спорту 

міжнародного класу з спортивної акробатики. Володіючи академічними традиціями спортивної та 

стрибкової акробатики,  а також новітніми методами та технологіями навчання циркової акробатики – 

чоловіча пара, жіноча пара, змішана пара, чоловіча група, жіноча група, стрибки на доріжці, стрибки на 

підкидних дошках, стрибки на батуті, забезпечує якісний та конкурентоспроможній рівень для 

майбутніх артистів цирку – акробатів (силові пари, вольтижери, ексцентрики, килимові). 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета навчальної дисципліни: підготовка висококваліфікованих артистів цирку, викладачів 

фахових дисциплін, що реалізують професійну виконавську майстерність в сучасних естрадних, 

циркових, сценічних компаніях, закладах і структурах, естрадно-циркових шоу-програмах та масово-

культурних заходах, а також з можливістю здійснення якісного забезпечення освітнього процесу 

шляхом викладання в закладі освіти. 

Завдання: навчальної дисципліни:  

1. сформувати чітке уявлення про сучасний стан, значення, особливості та завдання акробатики як 

засобу фізичного виховання і загалом, як яскравого виду спорту;  

2. сприяти оволодінню термінологією, правилами запису й виконання вправ; 

3.  сформувати практичні навички організації занять акробатичними вправами, впровадженням 

здобуті знання у педагогічну практику; 

4. сприяти оволодінню технікою виконання і методикою навчання акробатичним вправам; 

5. сприяти оволодінню прийомами допомоги і страхування під час виконання акробатичних вправ. 
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ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 48 

Рік підготовки – 

(1−4) 

Кількість кредитів 

ECTS – 48 

Рік підготовки – 

(1−4) 

Модулів – 4 Семестр – (1−8) Модулів – 4 Семестр – (1−8) 

Змістових модулів – 8 Лекції – (16) Змістових модулів – 8 Лекції – (8) 

Загальна кількість 

годин – 1440 

Практичні – (704) Загальна кількість 

годин – 1440 

Практичні – (136) 

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

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 6 

 

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 18 

 

Самостійна робота – 

(720) 

Самостійна робота – 

(1296) 

Форма контролю:  

 1,3,5,6 семестри  – 

диф.залік 

2,4,7 семестри – 

екзамен 

Форма контролю:  

 1,3,5,6 семестри  – 

диф.залік 

2,4,7 семестри – 

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. 

12. Здатність працювати в команді. 

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. 

3. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності. 

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».   
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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». 

Компоненти професійної підготовки: 

Акробатики: акробатична доріжка, мат,  стійка, лягскач, шпагат, 

темповий підскік, колесо, переворот, міст, кульбіт (кувирок), 

курбет, перекидка, копфшпрунг, рондат, стрекасат, 

фордершпрунг, флік-фляк, сальто, вхід, зіскок, схід. 

Гімнастики: гімнастичний місток, гімнастичний стіл, паралельні 

гімнастичні бруси, гімнастична колода, гімнастичні кільця, 

гімнастичний турнік, гімнастична перекладина (низька), 

страховка, пасеровка, лонжа, мат, хват, зіскок, схід, упор, мах, 

спад, підйом, рівновага, силові вправи, балансові вправи, опорний 

стрибок, колесо, перекидка, оберт, переворот, обрив, стійка, віс, 

присід. 

Жонглювання: жонглювання м’ячами, кільцями, булавами; 

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. 

Пластики руху: «транстації», «відстаючі та випереджаючі рухи», 

«пряма та зворотня хвилі», «бокові хвилі», «рівновага», «тяги та 

гачки», «фіксований пункт», «фіксована площина»,  «рівні, 

ракурси», «характеристика руху: амплітуда, напрям, сила, темп», 

«уявні сили та перешкоди». 

 Акторської майстерності: (закони, прийоми, принципи, розділи); 

елементи внутрішньої та зовнішньої техніки актора; метод роботи 

над роллю; основні етапи та зміст домашньої роботи артиста над 

роллю; основні поняття курсу: авансцена, акт, актор, аналіз 

(драматургічний, дієвий, ідейно-тематичний), ансамбль, апарат, 

антракт, архітектоніка, атракціон, біомеханіка, бутафорія, вистава, 

герой, гра, дикція, динамізм, діалог, дзеркало сцени, драматургія, 

дует, ексцентрика, епізод, епілог, етюд, жанр, жест, запропоновані 

обставини, ідея, імпровізація, імітація, інверсія, інтерпретація, 

інтрига, лейтмотив, лицедій, конфлікт, майстерність, метод, 

мізансцена, монолог, монтаж, наскрізна дія, образ (художній, 

сценічний, манежний), пауза, партитура, перевтілення, 

переживання, персонаж, перспектива ролі, підтекст, подія, 

психофізичний апарат, пролог, промінєпускання, 

промінєсприйняття, реактивність, рампа, реквізит, репертуар, 
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репетиція, репліка, ретроспектива, рефлективність, ритм, 

сенситивність, стиль, сюжет, театр, театралізація, тема, темп, 

темпоритм, типаж, уява, фабула, фрагмент, характер, 

характерність, штамп, щоденник, ява, явище; 

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. 

7. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до адаптації та дії в 

її умовах. 

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

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

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

обирати критерії для його оцінки. 

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

23. Здійснювати аналіз та враховувати естетичні запити глядачів. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання з дисципліни «Професійна підготовка за жанрами» (циркова акробатика) є 

лекційні, практичні заняття та самостійна робота студента. 

● Методи навчання з дисципліни «Професійна підготовка за жанрами» (циркова акробатика) 

− словесні (розповідь, пояснення, описова розповідь); 

− наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ Googlе Classroom); 

− практичні (практичні покази, опанування нового матеріалу та відпрацювання елементів та форм; 

− самостійна робота. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання 
Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1 .  

Змістовий модуль 1. Базовий рівень. 

Тема 1. Зауваження з акробатичної 

термінології. Статичні вправи. 
60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 2.Кульбіти. Темпові вправи. Вправи з 

трампліна та з гімнастичного містка. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 3. Вправи за різновидом жанру: 

стрибкова парна, силова, акробатичний 

вольтиж. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за змістовим модулем 1. 180 2 88 0 90 180 1 17 0 162 

Форма контролю Диф.залік Диф.залік 

Змістовий модуль 2. Фаховий рівень за жанром 1-го курсу. 

Тема 4.Статичні вправи. Темпові вправи. 60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 5.Вправи з трампліна та з 

гімнастичного містка. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 
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Тема 6.Вправи за різновидом жанру: 

стрибкова парна, силова, акробатичний 

вольтиж. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за змістовим модулем 2. 180 2 88 0 90 180 1 17 0 162 

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 3. Другий  рівня складності. 

Тема 7. Статичні та темпові вправи другого 

рівня складності. 
60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 8.Вправи з трампліна та з 

гімнастичного містка другого рівня 

складності. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 9.Парні вправи другого рівня 

складності. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за змістовим модулем 3 180 2 88 0 90 180 1 17 0 162 

Форма контролю Диф.залік Диф.залік 

Змістовий модуль 4. Акробатичний вольтиж. 

Тема 10.Акробатичний вольтиж. Кидки з 

рук. Кидки за ногу з фусу. 
60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 11.Акробатичний вольтиж. Ручний 

вольтиж. Плечова акробатика. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 12.Акробатичний вольтиж. Кидки з 

чотирьох рук «З решітки в решітку».  
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за змістовим модулем 4 180 2 88 0 90 180 1 17 0 162 

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Модуль 3. 

Змістовий модуль 5. Акробатичний вольтиж другого рівня складності. 

Тема 13.Акробатичний вольтиж. Заднє та 

переднє сальто з решітки. 
60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 14.Заднє згруповане сальто з рук 

нижнього з положення стоячи на його руках 

(купе). 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 15.Заднє згрупуване сальто з плечей 

нижнього на плечі середнього. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за змістовим модулем 5 180 2 88 0 90 180 1 17 0 162 

Форма контролю Диф.залік Диф.залік 

Змістовий модуль 6. Акробатичний вольтиж другого рівня складності. 

Тема 16.Акробатичний вольтиж. Заднє та 

переднє сальто з решітки – відпрацювання 

техніки. 
60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 17.Заднє згруповане сальто з рук 

нижнього (купе) – відпрацювання техніки. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 18.Заднє групувати сальто з плечей 

нижнього – відпрацювання техніки. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за змістовим модулем 6 180 2 88 0 90 180 1 17 0 162 

Форма контролю Диф.залік Диф.залік 

Модуль 4.  

Змістовий модуль 7. Третій рівень складності. 

Тема 19. Акробатичний вольтиж. Подвійне 

сальто назад та вперед з решітки. 
60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 20. «Пів гвинта», «Гвинт» з рук 

нижнього (купе). 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 
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Тема 21. Статичні вправи третього рівня 

складності за різновидом жанру. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

 Разом за змістовим модулем 7 180 2 88 0 90 180 1 17 0 162 

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Змістовий модуль 8. Четвертий рівень складності. 

Тема 22. Акробатичний вольтиж. Силова, 

парна, стрибкова акробатика відпрацювання 

складної техніки, створення композиції 

циркового номеру. 

60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 23. Робота над цирковим номером, 

вивчення: хореографія, пластика, акторська 

майстерність, розробка костюму та 

художнього оформлення. 

60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 24. Сценічна репрезентація циркового 

номеру: акробатичний вольтиж, силова, 

парна, стрибкова акробатика 

60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за змістовим модулем 8 180 2 88 0 90 180 1 17 0 162 

Усього годин 1440 16 704 0 720 1440 8 136 0 1296 
 

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 8 max 100 

Самостійна робота 8 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 100 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

1600:16*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 1600:16 = 100 – результат заліку 
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11. Orel Dmitriy. Systematic training of professional circus artists (acrobats-voltigers and air gymnasts 

on the corde-de-péril) in the institution of higher education of art sphere. Київ. АРТ-платФОРМА, КМАЕЦМ, 

2020. №1. Р. 126−140. 

12. Орел Д.В. До проблеми викладання дисциплін спеціалізації «Акробатика» у ЗВО мистецького 

спрямування (на прикладі КМАЕЦМ). Київ. АРТ-платФОРМА, КМАЕЦМ, 2020. № 1. С. 77−89. 

13. Орел Д.В. До проблеми викладання дисциплін спеціалізації «Акробатика» у ЗВО мистецького 

спрямування (на прикладі КМАЕЦМ). Київ. АРТ-платФОРМА, КМАЕЦМ, 2020. № 1. С. 77−89. 

14. Кашуба Ю.І. Специфіка спеціалізації "Циркова акробатика у закладах вищої освіти". Сценічне 

та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали Х наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 08–09 квітня 2020 р.) / редкол. О.В. Яковлев, Г.Е. Овчаренко та ін.; Київ: КМАЕЦМ, 

2020. С. 17−19. 

15. Kashuba Yuri. Gorkovenko Аlexandra. Specificity of completing acrobatic jumps by Bachelor 

students in the genre "Circus Acrobatics". Innovative solutionsin modern science. New York, UAS, 2021. № 5 

(49). P. 40−51. 

16. Горковенко О.С. Акробатичний вольтиж: специфіка та методика викладання у КМАЕЦМ // 

Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали ХІ 

Наук.-практ. конф. (15–16 квітня 2021 р.). Київ: КМАЕЦМ. 

Інформаційні ресурси: 

17. 43е Festival International du Cirque  de Monte-Carlo. 6/12 (2019). Troupe Filinov ‒ Acrobats on the 

opposite swing. URL: https: // www.youtube.com / watch?v=Jtjwp8CT_Vc (дата звернення: 27.07.2020). 

18. The amazing art of Chinese acrobatics. URL: https: // www.youtube.com / watch?v=OVZQGzklN4k 
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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 

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=bC_HGjwAAAAJ&citation_for_view=bC_HGjwAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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оцінки на основі заяви у письмовій формі та створення відповідної комісії фахівців та повторного 

перескладання. 

Академічна доброчесність та плагіат. Даний курс не передбачає плагіат, так як, він практичний та 

студенти або вивчають практичний матеріал на заняттях та закріплюють самостійно, або не вивчають, 

через певні причини, що на практичному показі буде виявлено. 

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. 

Поведінка в аудиторії. Студенти обов’язково повинні бути переодягненні у специфічну уніформу 

для занять з гімнастики. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


