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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗА ЖАНРАМИ» 

(ІЛЮЗІЯ ТА МАНІПУЛЯЦІЯ) 
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; семестр:1-8 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Горбачевський Віталій Євгенович 

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

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Горбачевський Віталій Євгенович - випускник Київського державного училища естрадно-

циркового мистецтва 1993 року, артист естради – ілюзіоніст. Є  членом журі на Міжнародному фестивалі 

ілюзіоністів в Шенчжені (Китай). Також, Elite VIP Membership міжнародної асоціації ілюзіоністів. 

З 1996‒1999 роки  викладач в Київського державного училища естрадно-циркового мистецтва, з 

1999‒2011 роки викладач в Київського державного коледжу естрадного та циркового мистецтв та 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. 

У 1999 році режисер-постановник ілюзійної вистави «Дюймовочка» в театрі «Райдуга». У 2000‒

2002 роках, працював на круїзному лайнері «Star Cruise». З 2002‒2018 роки працює на контрактах  та 

бере участь у фестивалях та конгресах ілюзіоністів по всьому світі. У 2014 році разом з Віталієм 

Лузкарем створює ілюзійне шоу «13 Ілюзій». 

Має такі нагороди: 2002 р. Гран-Прі Всеукраїнського конкурсу артистів естради і цирку; 2002 р. 

Гран-Прі міжнародного конкурсу ілюзіоністів «Magic Stars» в Монте Карло; 2004 р. – Премія 

Mandrakd’Or, в Парижi; 2009 р. – Премія World Magic Awards в Лос Анджелесі; 2016 р. – Приз 

глядацьких симпатій на міжнародному конкурсі ілюзіоністів в Бадалоні, Іспанія; 2017 р. – Премія 

«Золотий лев» на Міжнародному цирковому фестивалі в Китаї. 

Видатні міжнародні виступи: 2004 р. – Шоу Mandrakd’Or, Париж (Франція). 2009 р. – Премія World 

Magic Awards в Лос Анджелесі; Всесвітній чемпіонат ілюзіоністів FISM в Пекіні (Китай). 2012 р.  – 

Вар’єте Apollo в Дюсельдорфі (Німеччина). 2013 р. – Шоу Superstars of Magic 3 в Куала-Лумпурі, 

Малайзія. 2015 р. ‒ Виступ на урочистому закритті Чемпіонату з великого тенісу Wimbledon в Монте 

Карло. 2017 р. – Урочисте закриття Міжнародного конгресу ілюзіоністів Magic Live в Лас Вегасі. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Основна мета курсу «Професійна підготовка за жанрами» (Ілюзія та маніпуляція) – розкриття 

особистості, зустріч з власною творчою індивідуальністю. Глядач потребує спілкування з 

неординарною, яскравою, розкритою індивідуальністю.  

Ілюзія та маніпуляція  –  специфічний вид творчої діяльності. На відміну від інших видів мистецтва, 

фокусник – ілюзіоніст на арені на сцені є одночасно і виконавцем і інструментом виконання, тому 

головним засобом виразності є психофізичний апарат артиста, який дозволяє виконавцеві емоційно та 

свідомо висловлювати своє відношення до людей, життєвих явищ, дати їм оцінку, через пластичні 

композиції ілюзійних трюків. 

Головними завданнями навчальної дисципліни є:  

- удосконалення психофізичних можливостей студента; 
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- набуття навичок взаємодії з спеціальними предметами; 

- набуття навичок в удосконаленні  пластики маніпуляції в роботі з ілюзійним реквізитом; 

- розвиток вміння імпровізувати в маніпуляції та створювати ілюзійні етюди з кульками, картами, 

хустками і т.д.; 

- розвиток індивідуального творчого мислення та артистичності;  

- створення власних естрадно-циркових номерів; 

- пошук матеріалу для випускного номеру; 

- вміння застосовувати набуті знання та вміння на практиці. 

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 диф.зал.,  

2,4,7 екзамен 

Форма контролю –  

1,3,5,6 диф.зал.,  

2,4,7 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). 
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18. Здатність до професійного виконання: 

Професійної підготовки за жанрами з: 

– 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. 

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, 
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переживання, персонаж, перспектива ролі, підтекст, подія, 

психофізичний апарат, пролог, промінєпускання, промінєсприйняття, 

реактивність, рампа, реквізит, репертуар, 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» (Ілюзія та маніпуляція) є 

лекційні та практичні заняття, самостійна робота студента. 

Методи навчання з дисципліни «Професійна підготовка за жанрами» (Ілюзія та маніпуляція). 

• словесні (розповідь, пояснення, дискусія); 

• наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ, семінар); 

• практичні (покази, опанування нового матеріалу та відпрацювання);  

• робота з підручником або фаховою літературою, інформаційними ресурсами в мережі Інтернет; 

• самостійна робота. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1. Базовий рівень  

Змістовий модуль 1. Базовий рівень  

Тема 1.  Істрія ілюзійного мистецтва. 4 2 0  2 4 1 1  2 

Тема 2.  Мистецтво ілюзії від XI-XVIII 

століть.  
34 0 16  18 34 0 2  32 

Тема 3.  Мистецтво фокусів IX-XX століть. 36 0 18  18 36 0 2  34 

Тема 4  Мистецтво фокусів сучасне. 34 0 16  18 34 0 4  30 

Тема 5.  Використання різних предметів. 36 0 18  18 36 0 4  32 

Тема 6.  Маніпуляція однією кулькою.  36 0 20  16 36 0 4  32 

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

            Форма контролю Диференційний залік Диференційний залік 
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Змістовий модуль 2. Перший рівень складності 

Тема 1. Знайомство з різними сервантами 

для маніпуляцій з різними предметами  

(кульки, карти, хустки та ін..) 
30 2 14  14 30 1 1  28 

Тема 2. Маніпуляція однією кулькою, зміна 

її кольору і поява другої кульки.  
30  14  16 30  2  28 

Тема 3. Поява третьої та четвертої кульки. 20  10  10 20  2  18 

Тема 4. Зникнення кульок (в різних 

варіантах по одній або всіх чотирьох чи 

перетворення чотирьох кульок в інший 

предмет.) 

20  10  10 20  2  18 

Тема 5. «Пальмування» та пасировка 

однією картою лівою та правою рукою. 
20  10  10 20  2  18 

Тема 6. Маніпуляція п’ятьма картами, 

лівою та правою рукою. 
20  10  10 20  2  18 

Тема 7. Поява та зникнення десяти карт в 

лівій та правій руці.  
20  10  10 20  2  18 

Тема 8. Виготовлення сервантів та тренаж 

з сервантами для маніпуляцій з картами. 
20  10  10 20  4  16 

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

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Модуль 2. Другий та третій рівні складності. 

Змістовий модуль 1. Другий рівень складності. Завершення роботи над комбінаціями з картами. 

Тема 1. Маніпуляція двадцятьма картами, 

поява по одній в лівій та правій руці. 
30  16  14 30  2  28 

Тема 2.  Розробка та постановка комбінацій 

та етюду з картами. 
30 2 14  14 30 1 1  28 

Тема 3. Підбір костюму, музичного 

супроводу та робота над комбінацією 

маніпуляцій з картами. 

30  10  20 30  2  28 

Тема 4.  Завершення роботи над 

комбінаціями з картами. 
30  14  16 30  2  28 

Тема 5. Знайомство з мікромагією, підбір 

фокусів для мікроілюзії. 
20  10  10 20  2  18 

Тема 6. Манера подачі трюків, 

відволікаючі моменти при виконанні 

мікроілюзії. 

20  14  6 20  4  16 

Тема 7. Вивчення фокусів з картами в 

мікроілюзії. 
20  10  10 20  4  16 

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

Форма контролю Диференційний залік Диференційний залік 

Змістовий модуль 2. Третій рівень складності. 

Тема 1. Тренаж і підбір десяти трюків з 

картами зі спеціальним реквізитом. 
30 2 12  16 30  2  28 

Тема 2.  Вивчення трюків з різними 

предметами: мотузками, хустками, 

монетами та ін. 

30  16  14 30  2  28 

Тема 3. Вивчення фокусів з газетами та 

різні варіації з ними. 
30  14  16 30  2  28 

Тема 4.  Вивчення фокусів з мотузками. 30  16  14 30  2  28 

Тема 5.  Вивчення фокусів з тростинами. 30  14  16 30  4  26 

Тема 6.  Вивчення фокусів з хустками. 30  16  14 30 1 5  24 

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

              Форма контролю Екзамен Екзамен 
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Модуль 3. Четвертий та п’ятий рівні складності 

Змістовий модуль 1. Четвертий рівень складності. Удосконалення пластики 

Тема 1.  Вивчення двадцяти фокусів з 

іншими предметами. 
36 2 16  18 36 1 3  32 

Тема 2. Удосконалення пластики кінцівок в 

маніпуляції. 
36  18  18 36  2  34 

Тема 3.  Удосконалення пластики та 

технічних елементів маніпуляції( кульки, 

карти, хустки) 

36  18  18 36  4  32 

Тема 4.  Пошук матеріалу для випускного 

номера.  
36  18  18 36  4  32 

Тема 5.  Створення сценарію концертного 

номера. 
36  18  18 36  4  32 

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

               Форма контролю Диференційний залік Диференційний залік 

Змістовий модуль 2. П’ятий рівень складності. 

Тема 1.  Послідовність трюків в 

концертному номері. 36 2 16  18 36 1 3  32 

Тема 2.  Пошук «маски» та манери подачі 

трюків в концертному номері.  
36  18  18 36  2  34 

Тема 3.  Індивідуальність характеру та 

стиль виконання трюків в концертному 

номері. 

36  18  18 36  4  32 

Тема 4. Створення персонажу для номера. 36  18  18 36  4  32 

Тема 5.  Пластичне рішення в створенні 

номера. 
36  18  18 36  4  32 

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

Форма контролю Диференційний залік Диференційний залік 

Модуль 4. Шостий та сьомий рівні складності 

Змістовий модуль 1. Шостий рівень складності. Удосконалення техніки 

Тема 1.  Підбір трюків та маніпуляцій для 

випускного номера. 
30  14  16 30  4  26 

Тема 2. Використання трюків в маніпуляції 

з глядачем. 
30  16  14 30  2  28 

Тема 3.   Елементи хореографії в номері. 30 2 12  16 30 1 3  26 

Тема 4.  Елементи жонглювання та 

пантоміми в номері. 
30  16  14 30  2  28 

Тема 5. Комічні елементи в номері. 30  14  16 30  2  28 

Тема 6  Створення комічного номера. 30  16  14 30  4  26 

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

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Змістовий модуль 2. Сьомий рівень складності 

Тема 1. Використання (правильне) світла в 

номері.  
36  20  16 30 1 1  28 

Тема 2.  Реквізит необхідний для номера. 36 2 12  22 30  4  26 

Тема 3. Костюм та грим в номері. 36  20  16 40  4  36 

Тема 4. Акторська виразність номера. 36  16  20 40  4  36 

Тема 5.  Удосконалення та завершення 

номера.  
36  20  16 40  4  36 

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

                 Усього годин 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 
 

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 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

Запізнення на заняття є неприпустимим. У випадку наявності довідки від лікаря призначається 

відпрацювання занять в інший час. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я завідувача 

кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить комісію 

з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можливо протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви у 

письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Не можливі. 

Мобільні пристрої на заняттях 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. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


