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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗА ЖАНРАМИ» 

(КЛОУНАДА) 
Освітній ступінь:   бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 48,0 

Рік підготовки, семестр: І−VІ курс, 1-8 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

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 45-річний досвід роботи артиста 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. 

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

«Комедіада». 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

 

Клоунада – це цирковий жанр, який складається з комічних сценок, реприз, антре, виконуваних 

клоунами за допомогою прийомів ексцентрики та буфонади.     

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: 

− розвиток природних загально-фізичних даних; 

− освоєння комплексів та техніки клоунади, імпровізацій;  

− формування візуального мислення; 

− вивчення визначеної кількості технічних прийомів з використанням їх на практиці; 

− вивчення основних термінів і понять;     

− формування навичок відтворення емоційно насиченого внутрішнього  стану у яскравій виразній 

зовнішній формі; 

− освоєння уміння викладання вивченого теоретично-практичного матеріалу. 
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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 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). 

18. Здатність до професійного виконання: 

 Професійної підготовки за жанрами з: 

− Клоунади: 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 

самовираження і пошуку своєї  індивідуальності; визначення акторської 

індивідуальності здобувача як основи для створення комічної маски; 

засвоєння основних положень комічного в мистецтві клоунади та 
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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. 

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, 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. 
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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 «Професійна підготовка за жанрами» (Клоунада) є лекційні та практичні 

заняття, самостійна робота студента. Закінчується навчальне заняття переглядом та обговоренням 

самостійних робіт студентів. Кращі роботи відпрацьовуються протягом семестру і виносяться на 

перегляди, екзамени чи диф.заліки. 

У навчанні використовується три групи методів навчання: словесні, наочні, практичні. 

● Практичні методи навчання з навчальної дисципліни: Практична робота. Вправа  

● Наочні (ілюстрація, демонстрація). 

● Словесні (пояснення, описова розповідь, евристична бесіда). 

● Психофізичний тренаж; 

● Етюдна робота або робота над обраним репертуаром; 
● Переглядання домашніх завдань. 

                                                                        ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Основні принципи виховання клоуна. 

Тема 1. Введення в предмет. 60 2 30  28 60 1 3  56 

Тема 2. Внутрішня та зовнішня 

сценічна дія. Комізм схожості. Трюк.                                                                                        
60  30  30 60  6  54 

Тема 3. «Я» актора – центр вигаданих 

умов існування. Процес виправдання. 
60  30  30 60  8  52 

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

Змістовий модуль 2. Специфічні особливості жанру «Клоунада». 

Тема 4. Явне перебільшення 

внутрішньої та зовнішньої дії. Чужа 

маска. 
60 2 30  28 60 1 5  54 

Тема 5.Пародія, буфонада, гротеск. 

Ексцентричний трюк. 
60  30  30 60  6  54 

Тема 6.Цільовий спектакль. Роль. 

Музика у клоунаді. 
60  30  30 60  6  54 

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

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

Змістовий модуль 3. Робота над етюдами та репризами. 

Тема 7. Принципи вибору матеріалу 

для постановки.. 
60 2 30  28 60 1 5  54 

Тема 8. Образність трюку. 60  30  30 60  6  54 

Тема 9. Маска. 60  30  30 60  6  54 

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

Змістовий модуль 4. Робота над манерою та стилем. 

Тема 10. Амплуа. 60 2 30  28 60 1 5  54 

Тема 11. Художній образ. 60  30  30 60  6  54 

Тема 12. Репертуар.  60  30  30 60  6  54 

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

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

Модуль 3 

Змістовий модуль 5. Трюкова частина. 

Тема 13. Замаскування трюку. 60 2 30  28 60 1 5  54 

Тема 14. Надзадача та надскрізна дія. 60  30  30 60  6  54 

Тема 15. Характерність. 60  30  30 60  6  54 

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

Змістовий модуль 6. Специфіка акробатики, гімнастики та жонглювання у жанрі 

«Клоунада». 

Тема 16. Акробатичні стрибки та 

вправи у комічному стилі. 
60 2 30  28 60 1 5  54 

Тема 17. Вправи на гімнастичних 

знаряддях. 
60  30  30 60  6  54 

Тема 18. Жонглювання у комічному 

стилі. 
60  30  30 60  6  54 

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

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

Модуль 4 

Змістовий модуль 7. Танець та сценічна мова у клоунаді. 

Тема 19. Постановка танцю у 

комічному стилі. 
60 2 30  28 60 1 5  54 

Тема 20. Розвиток сценічної мови. 60  30  30 60  6  54 

Тема 21. Підбір оригінальної манери та 

стилю. 
60  30  30 60  6  54 

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

Змістовий модуль 8. Підготовка випускного номеру. 

Тема 22. Робота над гримом. 60 2 30  28 60 1 5  54 

Тема 23. Робота над костюмом та 

реквізитом. 
60  30  30 60  6  54 

Тема 24.  Постановка та підготовка 

номеру. 
60  30  30 60  6  54 

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

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

Разом за навчальний рік 1440 16 704 0 720 1440 8 136 0 1296 
 

ОЦІНЮВАННЯ 
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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 

Поточний 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 
 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Ужвенко Н.Я., Скрябіна Н.С. Пантоміма у питаннях та відповідях. Київ: Золоті ворота, 2013. 

159 с. 

2. Ужвенко Н. Пантоміма у питаннях та відповідях: [довідник]. Київ: Золоті ворота, 2013. 159 с.  

3. Ужвенко Н. Я. Проблеми київської школи пантоміми / Академія пантоміми: Теорія і 

практика, збірник статей; Київ: Золоті ворота, 2011. Випуск 1. 287 с. 

4. Ужвенко Н.Я. Розвиток теоретичного обгрунтування мистецтва пантоміми /Київ: 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв: Культура і сучасність альманах, 2009. 

297с. 

5. Ужвенко Наталія. Пластичне виховання актора в режисерсько-педагогічній практиці М. Л. 

Кропивницького // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і 

телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Київ: 2011. Вип. 8. С. 244–249.  

 

Допоміжна: 

6. Гратовський Єжи. Театр. Ритуал. Перформер. Львів : Літопис, 1999. 79 с. 

7. Жак-Далькроз Е. Евритмія. Киев: Чорна кішка, 1998. (Сер. «Підручний порадник для 

актора»). 59 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

8. Кукаркін А.В. Чарлі Чаплін. URL: https: // mediaguide.com.ua/carnival_europe. (Дата звернення: 

29.08.2020). 

9. Сorporeal mime. URL: https: // www.moveo.cat/en/corporeal-mime/. (Дата звернення: 

23.08.2020). 

10. Mime theatre ILINASTROE. URL: https://www.youtube.com/channel/UC7iwmU-

G3w01y0DDm2kaY5Q (Дата звернення: 1.09.2020). 

11. Фестиваль мімів.  URL: https://www.mimewave.com/festival/ (Дата звернення: 2.09.2020).  

https://mediaguide.com.ua/carnival_europe
http://www.moveo.cat/en/corporeal-mime/
https://www.youtube.com/channel/UC7iwmU-G3w01y0DDm2kaY5Q
https://www.youtube.com/channel/UC7iwmU-G3w01y0DDm2kaY5Q
https://www.mimewave.com/festival/
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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. 

           Перескладання та 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. 

           Академічна доброчесність та плагіат. Сумлінне та обов’язкове виконання навчального 

завдання, яке передбачає авторське виконання етюдних форм, ведення власного конспекту фахової 

термінології дисципліни. Не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи 

погіршити/покращити результати інших студентів. Недопустиме академічне шахрайство –

проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами, подавання як 

результатів власної праці творів, виконаних іншими особами, у тому числі на замовлення. 

Дотримуватись правил поведінки та норми академічної етики. 

          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. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби 

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


