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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗА ЖАНРАМИ» 

(ЦИРКОВА ГІМНАСТИКА ‒ КОРД-ДЕ-ПАРЕЛЬ) 

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; семестри 1-8 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

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 

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

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.; володіючи 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. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета і завдання навчальної дисципліни: 

Мета – оволодіння знаннями, вміннями та навичками циркової гімнастики для здійснення 

професійної артистичної діяльності у циркових та концертних сценічних організаціях. 

Завдання: 

1. досягти засобами спеціальних фізичних вправ у підготовці майбутніх фахівців з циркової 

гімнастики належного рівня фізичного розвитку (відповідної сили, швидкості, спритності, гнучкості 

і витривалості); 

2. розучуванням відповідних вправ, трюків і комбінацій, закріпленням та удосконаленням певних 

рухливих навичок досягти високої технічної підготовки повітряної гімнастики; 

mailto:d.orel@kmaecm.edu.ua
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3. одночасно з опануванням техніки циркової гімнастики та засвоєнням рухливих навичок, 

виховати у повітряного гімнаста високі морально-вольові якості: уміння подавляти в собі відчуття 

страху, висока психологічна підготовка, націленість до змагань на цирковій арені, сценічній 

площадці тощо; 

4. сформувати та розвинути засобами акторської майстерності акторський темперамент, 

виразність, дієвість та творчу уяву повітряного гімнаста на цирковій арені і сцені; 

5. сформувати та розвинути засобами пластичної, танцювально-рухливої підготовки повітряного 

гімнаста навички вільного володіння своїм тілом, прищепити йому відчуття ритму, музичну пам’ять 

та музичний слух; 

6. виробити у повітряного гімнаста навички орієнтації у просторі залу, сцени і манежу; 

7. відійти від вузько направленої підготовки повітряного гімнаста (суто виконавця) і сформувати 

в ньому високі дослідницько-прогностичні уміння з метою опанування та вирішення творчих задач 

(підготовка видовищних циркових номерів, програм тощо); 

8. сформувати у повітряного гімнаста спеціальні організаторські навички та уміння, пов’язані з 

проведенням артистичної діяльності в ринкових умовах; 

9. підготувати повітряного гімнаста до активного громадського життя в державі. 

Корд-де-парель (фран. cord-de-péril – канат) – повітряно-гімнастичний снаряд на якому артист, 

виконує плавні чи динамічні вправи: обертання, кульбіти і силові елементи, прапорці, бланш, підйоми, 

затяжки, обривні трюки. Верхнім кінцем кріпиться до купола, нижній натягає асистент, зверху 

забезпечений петлями (однієї, іноді двома). 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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  

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

12. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні 

(фахові, 

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. 
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предметні) 

компетентності 

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 

‒ Циркової гімнастики (корд-де парель): 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 

корд-де парелі.  

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. 

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, репетиція, репліка, 
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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» є лекційні та практичні 

заняття, самостійна робота студента. 

Методи навчання з дисципліни «Професійна підготовка за жанрами». 

− словесні (розповідь, пояснення, описова розповідь); 

− наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ Googlе Classroom); 

− практичні (сценічні 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.  Перший рівень складності 

Змістовий модуль 1. ЗФП та елементарні вправи. 

Тема 1. Рівновага тіла гімнаста 

(методично-практичне заняття). 

Теорія жанру. 

60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 2. Фізичні навантаження для 

розвинення сили та витривалості. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 3. Розвинення гнучкості, розтяжки. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

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

Форма контролю Диференційний залік Диференційний залік 

Змістовий модуль 2. Елементарнi хвати рук та фахові вправи. 

Тема 4. Затяжки в шпагаті на канатi. 

Також затяжки за допомогою ручної 

петлі. Теорія жанру. 

60 2 28 0 30 60 1 5  54 

Тема 5. Затяжка на канаті в кільце до гори 

ногами. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 6. З'їзд з каната в арабесці до гори 

ногами. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

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

Усього годин 360 4 176 0 180 360 2 34 0 324 

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Модуль 2. Другий рівень складності 
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Змістовий модуль 1. Фахові вправи. 

Тема 7. Вис в шиї на канаті. Теорія 

жанру. 
60 2 28 0 30 60 1 5  54 

Тема 8. Вис в шиї у петлі 60 0 30 0 30 60  6  54 

Тема 9. Крутка в шиї у петлі 60 0 30 0 30 60  6  54 

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

Форма контролю Диференційний залік Диференційний залік 

Змістовий модуль 2. Складні фахові вправи 

Тема 10. Обрив «Буратіно». Теорія 

жанру. 
60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 11. Різноманітні з’їзди з канату та 

обриви. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 12. Захід в гору на канат, 

«прарорцями» передній/задній. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

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

Усього годин 360 4 176 0 180 360 2 34 0 324 

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Модуль 3. Третій рівень складності 

Змістовий модуль 1. Фахові вправи. 

Тема 13. Крутка в петлі в одній нозі. 

Теорія жанру. 
60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 14. Крутка в петлі в руці 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 15. Крутка на канаті по великому 

колу. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

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

Форма контролю Диференційний залік Диференційний залік 

Змістовий модуль 2. Фахові вправи 

Тема 16. Обрив «вісімка». Теорія жанру. 60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 17. Балансування в замотці. 

(підготування до млина) 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 18. Млин. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

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

Усього годин 360 4 176 0 180 360 2 34 0 324 

Форма контролю Диференційний залік Диференційний залік 

Модуль 4.Четвертий рівень складності. 

Змістовий модуль 1. Складання композиції з навчального матеріалу за елементами жанру. 

Тема 19. Вибір трюкової частини. Теорія 

жанру. 
60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 20. Складання композиції  60 0 30 0 30 60 0 6  54 

Тема 21. Відпрацювання трюкової 

частини. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

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

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Змістовий модуль 2. Композиції з навчального матеріалу за елементами жанру. 

Тема 22. Робота з режисером над 

постановкою. Теорія жанру. 
60 2 28 0 30 60 1 5 0 54 

Тема 23. Удосконалення трюкової 

частини та композиції. Артистичність. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 24. Демонстрація (творчого 

проекту) циркового номеру або 

композиції. 

60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

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

Усього годин 360 4 176 0 180 360 2 34 0 324 

Форма контролю   

РАЗОМ  1440 16 704 0 720 1440 8 136 0 1296 
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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 7 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 

 

Критерії оцінювання до поточного, модульного контролю, заліку, 

 диференційованого заліку, екзамену 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Загальні критерії оцінювання 

Відмінно 

90‒100 (А) 

Студент має розвинену силову підготовку і стабільно закріплені 

елементарні навички з повітряної гімнастики; засвоєні і бездоганно 

виконуються як усі елементи балансування і базові гімнастичні вправи, так і 

складні гімнастичні вправи. Методично вірно і послідовно побудований 

комплекс вправ, використовуються власно напрацьовані комбінації, 

застосовуються в практичній роботі складні гімнастичні трюки. Бездоганно 

виконуються і органічно втілюються в практичну роботу гімнаста необхідні 

елементи суміжних циркових жанрів. Морально-вольові якості студента – у 

відмінному стані. Досконало розвинуті у студента пластичність рухів і 

акторська майстерність, присутні відчуття ритму, темперамент, дієвість, 

музична пам’ять та музичний слух, з’явились в роботі гімнаста творче 

натхнення і елементи імпровізації. Бездоганна орієнтація у просторі залу, 

сцени або манежу. Розвинуті і досконало реалізуються в практичній 

підготовці повітряного гімнаста його творча уява і фантазія. Дотримується 

чіткої дисципліни та порядку. Демонструє добрі знання спеціальної 

термінології. 

Добре 

80‒89 (В) 

74‒79 (С) 

Студент має досить розвинуту силову підготовку і стабільно закріплені 

елементарні навички з повітряної гімнастики; засвоєні і закріплені усі 

елементи балансування і базові гімнастичні вправи, складні гімнастичні 

вправи виконуються майже без суттєвих технічних помилок, але студент ще 

не вміє методично вірно побудувати схему послідовного виконання 

гімнастичних вправ. Виконуються і достатньо втілюються в практичну 

роботу гімнаста необхідні елементи суміжних циркових жанрів. Достатньо 
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розвинуті у студента морально-вольова підготовка, пластичність рухів і 

акторська майстерність, але ще бракує цілеспрямованості, відчуття ритму, 

темпераменту і дієвості, недостатня музична пам’ять. Розвинуті творча уява 

і фантазія, хоча цей потенціал ще не в повній мірі реалізується в практичній 

підготовці повітряного гімнаста. 

Задовільно 

66‒73 (D) 

60‒65 (E)  

Студент має розвинуту силову підготовку і всі необхідні елементарні 

навички з повітряної гімнастики: як з балансування, так і в базових 

гімнастичних вправах, але виконання їх ще супроводжується технічними 

помилками і неточностями, мало використовуються гімнастичні комбінації 

(в основному прості) і елементи з суміжних циркових жанрів. Морально-

вольова підготовка досягла посереднього рівня. Недостатньо пластичних 

рухів і акторської майстерності. Є перші результати застосування 

студентами своєї творчої уяви і фантазії. 

Незадовільно 

35‒59 (FX) 

1‒34 (F) 

Студент не володіє програмним  матеріалом. Не демонструє впевненість 

у технічному відтворенні, робить помилки. Незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом. Не дотримується дисципліни та порядку. Не знає 

професійної термінології. 
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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. 

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, 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 спеціалізації акробатики. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за 

потреби виходити з аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 
 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VcLZ-W-Siwk
https://www.youtube.com/watch?v=VcLZ-W-Siwk
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/

