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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПСИХОФІЗИЧНИЙ ТРЕНІНГ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво,  

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: ІІ курс, ІІІ та ІV семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Бучма Ольга Євгеніївна 

Контакти е-mail: o.buchma@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет естрадного та циркового мистецтва 

Кафедра естрадно-сценічних жанрів 

Посада завідувач кафедри 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Бучма Ольга Євгеніївна починаючи з 2000 року працює викладачем у КМАЕЦМ. За багаторічну 

працю має багато випускників, які плідно працюють в Україні та за кордоном, стають переможцями у 

всеукраїнських та міжнародних фестивалях, мистецьких проектах. Серед них шоу-театр «ДеСаВі» - 

Фіналісти шоу «Україна має талант» 4 сезону. 

2000 р. закінчила Київський державний коледж естрадного та циркового мистецтв, здобувши кваліфікацію 

артист естради, лялькар. 

2004 р. Здобула освіту бакалавра спеціалізації естрадний спів у КДКЕЦМ. 

2007 р. Отримала диплом бакалавра у КНУТКТ ім.. І.К. Карпенка-Карого. 

2008 р. Отримала диплом магістра у КНУТКТ ім.. І.К. Карпенка-Карого. 

2008 р. Очолила циклову комісію «Ляльки на естраді» у КМАЕЦМ. 

2015 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат мистецтвознавства. 

З 2016 р. Очолює кафедру естрадно-сценічних жанрів. 

З 2003 р. Член спілки театральних діячів України. 

З 2009 р. Член міжнародної асоціації лялькарів УНІМА Україна. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Говорячи про визначення психофізичного підґрунтя навчальної дисципліни «Психофізичний тренінг» 

слід виходити з самої природи людського тілесно-психологічного апарату. Від природи визначаються три 

форми існування людини, три форми усвідомлення власної присутності у світі, відчуття власного «Я», три 

форми сприйняття дійсності:  

- фізичне існування; 

- ментальне сприйняття; 

- емоційне сприйняття. 

У повсякденному житті ці три форми існують паралельно, доповнюючи один одним цілісність 

пізнання і сприйняття дійсності. 

Три сфери свідомості (фізична ментальна, емоційна) розглянуті у даному курсі психофізичного 

тренінгу, як три різновиди координаційних компонентів: ментальна, фізична та емоційна координація. 

Тобто основна концептуальна направленість тренінгів спрямована на координаційне виокремлення ліній 

фізичної, ментально-когнітивної, емоційно-емпіричної дії та їх максимальної автономії, що сприяє 

розвиненню універсальності можливостей артиста цирку. 

Головна мета курсу «Психофізичний тренінг» - розвинення у психофізиці студентів максимальної 

свободи та майже автономного існування трьох форм сприйняття свідомості (фізична ментальна, емоційна), 

та визначення площини самоконтролю, у якій має знаходитись взаємодія цього «тріумвірату».  
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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 – 4,0 
Рік підготовки – 2 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – 2 

Модулів – 1 Семестр – (3−4) Модулів – 1 Семестр – (3−4) 

Змістових модулів – 3 Лекції – (0) Змістових модулів – 3 Лекції – (0) 

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – (60) Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – (12) 

Індивідуальні – (0) Індивідуальні – (0) 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Самостійна робота – (60) 
Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

Самостійна робота – 

(108) 

Форма контролю – 

4-й семестр – 

екзамен 

Форма контролю – 

4-й семестр – 

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. 

7.Здатність бути критичним і самокритичним. 

11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

12. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

3. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

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). 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

6. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на неї, критично 

оцінювати власну діяльність та її результати.  

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

умовах. 

9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання.  

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

22. Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку, володіти основними засобами 

психологічної саморегуляції. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Навчальна дисципліна «Психофізичний тренінг» включає в себе такі методи навчання як: словесні, 

практичні, методи колективної розумової діяльності, самостійної роботи. Форми навчання з дисципліни 

«Психофізичний тренінг» є практичні заняття та самостійна робота студента. 
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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

ід
у
а

л
 

С
Р

С
 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч

н
і 

Ін
д

и
в

ід
у
а

л
 

С
Р

С
 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Базові тренінги 

1.1.Виявлення рівня психофізичної 

підготовки та потенціалу студента 
2  2   0.5  0.5   

1.2. М'язове звільнення. Техніка різних видів 

падіння 
6  2  4 11  1  10 

1.3.  Швидкість реакції. Швидке 

орієнтування у сценічному просторі заданих 

обставин 

2  2   0.5  0.5  
 

 

1.4. Темпоритм (зовнішній і внутрішній) 1  1   0.5  0.5   

1.5.Фізична координація. Поєднання та   

контраст зовнішніх темпоритмів 
10  4  6 11  1  10 

1.6.  Ансамблевість 1  1   0.5  0.5   

1.7. Мнемотехнічні вправи – паралельне        

використання  всіх різновидів пам’яті 
2  2   0.5  0.5   

1.8. Ментальна координація. Маніпуляція 

інформаційними та асоціативними блоками. 

Логіка думки 

6  2  4 10.5  0.5  10 

1.9. Увага. Багатошарова увага. 

Периферійний зір 
2  2        

1.10. Вестибулярний апарат 2  2        

1.11. Емоційна координація. Поєднання 

зовнішнього та внутрішнього  темпоритмів 
6  2  4 10    10 

1.12 . Імпровізаційна дія на основі тренінгів 

змістового модулю 1 
20  8  12 15  1  14 

Разом за змістовим модулем 1 60  30  30 60  6  54 

Змістовий модуль 2. Комплексні тренінги на фізичну, ментальну та емоційну координацію 

 2.1. Принцип поєднання фізичної, 

ментальної та емоційної координації 
2  2   0.5  0.5   

 2.2. Імпровізаційна комплексна вправа на 

основі ритмічних рисунків «Ритмічні 

таблиці» 

18  8  10 22  2  20 

 2.3. Принцип етюдної роботи на основі 

тренінгів 
18  8  10 20.5  0.5  20 

Разом за змістовим модулем 2  38  18  20 43  3  40 

Змістовий модуль 3. Розробка безсюжетного циркового номеру.  

3.1. Комплексна вправа «Баба + Дід» 12  6  6 6  2  4 

3.2. Вправи на мовну кінестезію (голосову 

координацію). «Телебачення», «Радіо» 
10  6  4 11  1  10 

Разом за змістовим модулем 3 11  12  10 17  3  14 

Форма контролю Диф, залік   Диф. залік 

ВСЬОГО 120  60  60 120  12  108 
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ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82−89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Система накопичення балів 
 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Поточний контроль 3 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати на 1 МК 
ПК (300) + СР 

(100)=400: 4=100 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 
 

ЛІТЕРАТУРА 
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2. Бучма О.Є. Психофізичний тренінг, як основа сценічного існування сучасного актора театру 

ляльок. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – 

Київ : Міленіум, 2009.  Вип. ХХІІІ.  С. 324-330. 

3.   Бучма О.Є. Ритміка Еміля Жака-Далькроза у практиці психофізичного тренінгу для акторів-

лялькарів // Вісник Харківської Державної академії дизайну та : збірник наукових праць.  Харків : ХДАДіМ, 

2012.  Вип.. №11.  С. 101-104. 

4. Крег Е.  Г. Про мистецтво театру. Київ : Мистецтво, 1974. 320 с.                                                                      

5. Психофізичний тренінг. Методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури і 

мистецтв / [укладач О.Є. Бучма]. Київ : Сталь, 2013. 56с.                                                                                                                                    

6. Чехов М.А. Про техніку актора; переклад П. Микитка // Театрознавчій журнал Просценіум.  Львів, 

2005. - №3(13) .  С. 56-61. 

7. Чехов М.А. Про техніку актора; переклад П. Микитка // Театрознавчій журнал Просценіум.  Львів, 

2006.  №2-3 (15-16) .  С. 57-62. 

8. Елькіс Г.Я. Про пластичний тренаж актора. Київ : Мистецтво, 1986. – 120 с.    

                                                      

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах дистанційного 

навчання форма проведення спілкування - онлайн. 
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Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання завдання 

в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-лайн або 

виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачем додаткового завдання в межах теми, 

даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі практичні 

мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом завантаження 

робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма 

темами та розвине критичне мислення. 

 


