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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗА ЖАНРАМИ» 

(ЦИРКОВА ГІМНАСТИКА ‒ 

ПОВІТРЯНІ РЕМЕНІ) 
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: ОК6, 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 сценічного мистецтва  

Кафедра циркових жанрів 

Посада старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Орел Дмитро Володимирович, старший викладач кафедри циркових жанрів, 

майстер спорту з спортивної̈ гімнастики. 

Акробат-вольтижер. Повітряний гімнаст парний корд-де-парель. 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-поставник: 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 наукових публікацій у міжнародних виданнях (2017−2020р.): з вольтижної акробатики, повітряної 

гімнастики (полотна та корд-де-парель).  

Член журі Всеукраїнських фестивалів та конкурсів з Сучасного Циркового мистецтва 2015−2019 рр. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

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

професійної артистичної діяльності у циркових та концертних сценічних організаціях. 

Завдання: 

− досягти засобами спеціальних фізичних вправ у підготовці майбутніх фахівців з циркової 

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

витривалості); 

− розучуванням відповідних вправ, трюків і комбінацій, закріпленням та удосконаленням певних 

навичок досягти високої технічної підготовки з повітряної гімнастики; 

− одночасно з опануванням техніки циркової гімнастики та засвоєнням рухливих навичок, виховати у 

повітряного гімнаста високі морально-вольові якості: уміння подавляти в собі відчуття страху, націленість 

до змагань на цирковій арені, сценічній площадці тощо; 

− сформувати та розвинути засобами акторської майстерності акторський темперамент, виразність, 

дієвість та творчу уяву повітряного гімнаста на цирковій арені і сцені; 
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− сформувати та розвинути засобами пластичної, танцювально-рухливої підготовки повітряного 

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

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

− 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); 

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

проведенням артистичної діяльності в ринкових умовах; 

− підготувати повітряного гімнаста до активного громадського життя в державі. 

Головними цілями навчальної дисципліни «Спеціалізація за жанрами» (циркова гімнастика – 

повітряні ремені) є: 

• вивчення основних видів рухомих дій. Вміння виконувати їх у різних за складністю умовах; 

• розвиток необхідних рухомих якостей: гнучкість, силу, спритність, вестибулярний апарат; 

• формування стійких рухових навичок в гімнастичних вправах для наступної роботи над складними 

трюками, опрацювати навички та вміння самостійно виконувати гімнастичні вправи, виховувати стійку 

зацікавленість до жанру, допомагати розвитку творчого мислення, артистизму, свідомого ставлення до 

творчого процесу; 

• формування основних рухомих дій в повітряному кільці, які позитивно впливають на різнобічний 

розвиток студентів, допомагають виявити індивідуальні можливості в жанрі; 

• подальше удосконалення технічності художніх засобів виконання комбінацій і випускних номерів; 

• виховання у циркового гімнаста високих моральних і вольових якостей, стійку психологічну 

підготовку, формування спеціальних організаторських навичок при вирішенні творчих задач. 

Студент повинен  

− здобути знання та уміння з циркової гімнастики; 

− знати особливості техніки безпеки з повітряних жанрів (ПТБ); 

− знати принципи та роботу з цирковим реквізитом та приладами; 

− розвинути швидкісні реакції, координацію рухів, пластичність, спритність; 

− розвинути та здобути фізичну силу; 

− виробити навички орієнтації у просторі залу, сцени та манежу;  

− розвинути морально-вольові якості артиста цирку (виконавця). 

 

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

Змістових модулів 

– 8 Лекції – (16) 

Змістових модулів – 

8 
Лекції – (16) 

Загальна кількість 

годин – 1440 

Загальна кількість 

годин – 1440 

Практичні – (128) 
Практичні – (704) 

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: 

1,3,5,7 семестри – 

екзамен  

2,4,6,8 семестри – 

диф.залік 

Форма контролю: 

1,3,5,7 семестри – 

екзамен  

2,4,6,8 семестри – 

диф.залік 
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ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного мистецтва із 

застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної педагогіки, 

психології творчості, культурології. 

Загальні 

компетентності (ЗК)  

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її 

втілення у творі сценічного мистецтва. 

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у  художніх 

сценічних образах. 

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення сценічного 

твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його 

підготовки. 

СК04. Здатність до професійного опанування змістових (інформаційного, виразно-

образного) рівнів сценічного твору. 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при 

створенні та виробництві сценічного твору. 

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких 

процесів. 

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в 

процесі реалізації художньої ідеї,  осмислення та популяризації творчого продукту.  

СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 

зовнішнім контекстом. 

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у 

творчо-виробничій сценічній діяльності. 

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, жанрах та видах 

сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів. 

СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва. 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших 

джерелах. 

ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв’язання.  

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати 

критерії для його оцінки. 

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при 

реалізації сценічного твору (проєкту). 

ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності 

художньої мови театру та перформативних мистецтв. 

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого мистецтва, 

музики, кіно; основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та жанри 

сценічного мистецтва.  
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ПР14. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного мистецтва у контексті сучасного 

художнього життя. 

ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, твори літератури та мистецтва з 

урахуванням історичного контексту. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного 

мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу. 

ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів. 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проєктів у сфері сценічного мистецтва, доносити 

до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання з дисципліни «Спеціалізація за жанрами» є лекційні, практичні заняття та 

самостійна робота студента. 

● Методи навчання з дисципліни «Спеціалізація за жанрами»: 

− - словесні (розповідь, пояснення, описова розповідь); 

− - наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ Google 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 

В
сь

о
г
о
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е
к
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ії
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р
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к

т
и

ч
н

і 

Ін
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н

і 

С
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С
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П
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и
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д

и
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у
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ь
н

і 

С
Р

С
 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Перший рівень складності – ЗФП та елементарні вправи 

Тема 1. Рівновага тіла гімнаста (методично-практичне 

заняття). Теорія жанру. 
60 2 28 0 30 60 2 4 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 2 16 0 162 

Поточний контроль 1,2,3 (ПК 1,2,3)  Поточний контроль 

відсутній Самостійна робота (СР)  

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Змістовий модуль 2. Перший рівень складності – розмахування та фахові вправи. 

Тема 4. Вивчення стандартних положень на ременях. 

Теорія жанру. 
60 2 28 0 30 60 2 4  54 

Тема 5. Намотування на ремені. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 6. Стійка на руках на ременях (баланс). 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за модулем 2. 180 2 88 0 90 180 2 16 0 162 

Усього годин 360 4 176 0 180 360 4 32 0 324 

ПК 1,2,3  Поточний контроль 

відсутній СР  

Форма контролю Диференційний залік Диференційний залік 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 3. Другий рівень складності – фахові вправи. 

Тема 7. Розвинення силової підготовки (підготовка 

силової трюкової частини). Прапорець (закладка – 

передня та задня). Теорія жанру. 

60 2 28 0 30 60 2 4  54 

Тема 8.Техніка горизонтальних положень на ременях. 

Бланш – передній та задній. Горизонт. 
60 0 30 0 30 60  6  54 

Тема 9. Падіння в положення вису на ременях. 60 0 30 0 30 60  6  54 
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Разом за модулем 3 180 2 88 0 90 180 2 16 0 162 

ПК 1,2,3  Поточний контроль 

відсутній СР  

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Змістовий модуль 4. Другий рівень складності – складні фахові вправи. 

Тема 10. Складні елементи, пов’язані з балансом. Теорія 

жанру. 
60 2 28 0 30 60 2 4 0 54 

Тема 11. Вивчення елементів еквілібристики. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 12. Практичне удосконалення раніше вивчених 

гімнастичних елементів. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за модулем 4 180 2 88 0 90 180 2 16 0 162 

Усього годин 360 4 176 0 180 360 4 32 0 324 

ПК 1,2,3  Поточний контроль 

відсутній СР  

Форма контролю Диференційний залік Диференційний залік 

Модуль 3. 

Змістовий модуль 5. Третій рівень складності – фахові вправи. 

Тема 13. Складні елементи в одній руці на ременях. 

Теорія жанру. 
60 2 28 0 30 60 2 4 0 54 

Тема 14. Техніка і методика елементів, пов’язаних з 

балансом на ременях в руці. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 15. Гімнастичні сполучення. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за модулем 5 180 2 88 0 90 180 2 16 0 162 

ПК 1,2,3  Поточний контроль 

відсутній СР  

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Змістовий модуль 6. Третій рівень складності – фахові вправи. 

Тема 16. Техніка переходу з різних видів і положень 

елементів. Теорія жанру. 
60 2 28 0 30 60 2 4 0 54 

Тема 17. Практичне удосконалення раніше вивчених 

гімнастичних елементів. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 18. Техніка складних силових елементів. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за модулем 6 180 2 88 0 90 180 2 16 0 162 

Усього годин 360 4 176 0 180 360 4 32 0 324 

ПК 1,2,3  Поточний контроль 

відсутній СР  

Форма контролю Диференційний залік Диференційний залік 

Модуль 4.  

Змістовий модуль 7. Четвертий рівень складності – постановка навчального номеру. 

Тема 19. Практичне удосконалення технічного 

виконання окремих рухів та комбінацій. Теорія жанру. 
60 2 28 0 30 60 2 4 0 54 

Тема 20. Практичне удосконалення  раніше вивчених 

гімнастичних  

елементів і зв’язок. 

60 0 30 0 30 60 0 6  54 

Тема 21. Завершення практичної підготовки до 

випускного номеру. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за модулем 7 180 2 88 0 90 180 2 16 0 162 

ПК 1,2,3  Поточний контроль 

відсутній СР  

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Змістовий модуль 8. Четвертий рівень складності – відпрацювання навчального номеру. 

Тема 22. Відпрацювання технічних елементів циркового 

номеру. 

Теорія жанру. 

60 2 28 0 30 60 2 4 0 54 
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Тема 23. Доопрацювання художнього оформлення 

циркового номеру. 
60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Тема 24. Концертна презентація циркового номеру. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Разом за модулем 8 180 2 88 0 90 180 2 16 0 162 

Усього годин 360 4 176 0 180 360 4 32 0 324 

ПК 1,2,3  Поточний контроль 

відсутній СР  

Форма контролю Диференційний залік Диференційний залік 

РАЗОМ  1440 16 704 0 720 1440 16 128 0 1296 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  
для екзамену, диф. заліку  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 

 

Форма контролю 
Кількість модулів, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів за одиницю 

Поточний контроль 8 max 100 

Самостійна робота 8 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 

1 ПК = 100 балів 

ПК (300) +  

СР (100) = 400: 4 = 100 

Екзамен, диф.залік 4, 4 max 100 

Формула до екзамен,  

диф. заліку 

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

100*0,5 = 50 – результат екзамену 

50 + 50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

 

 

Семестр 
Розрахунок 

накопичення балів 
Форма контролю 

1 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5 екзамен 100*0,5 = 50 – результат екзамену 

2 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5 диф.залік 100*0,5 = 50 – результат диф.заліку 

3 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5 екзамен 100*0,5 = 50 – результат екзамену 

4 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5 диф.залік 100*0,5 = 50 – результат диф.заліку 

5 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5 екзамен 100*0,5 = 50 – результат екзамену 

6 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5 диф.залік 100*0,5 = 50 – результат диф.заліку 

7 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5 екзамен 100*0,5 = 50 – результат екзамену 

8 семестр  300 ПК+100 СР:4*0,5 диф.залік 100*0,5 = 50 – результат диф.заліку 
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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. 

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. 
 

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/

