
1 
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЖОНГЛЮВАННЯ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 8,0 

Рік підготовки, семестр: 2-3 курс, 3-6 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Позднякова Євгенія Вікторівна 

Контакти +380672955333, e.pozdnyakova@kmaecm.edu.ua  

Робоче місце: Факультет естрадного та циркового мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада викладач  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Позднякова Євгенія Вікторівна – майстер спорту України. Забезпечує повне і якісне виконання 

навчальних планів та програм з навчальних дисциплін. Ґрунтовно володіє формами та методами організації та 

здійснення навчально-виховного процесу. Відзначається  якісним та творчим підходом до подання фахового 

матеріалу, як на групових заняттях, так і в професійному розвитку кожного студента.  
Високій ефективності учбового процесу сприяє її особистий професійний досвід участі у спортивних 

змаганнях міжнародного рівня та робота на циркових майданчиках та сценах. Ефективна методика навчання 

та особистий приклад викладача дозволяють її студентам виконувати складні елементи акробатики та 

еквілібристики.  

Студенти викладача активно приймають участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах та 

фестивалях: жонглерська група “3-J” у складі Гапановича В., Головченко М., Пахаловича Є. - лауреати 

міжнародних циркових фестивалів у Парижі («Цирк Майбутнього», м.Париж, Франція), “Нова Генерація” 

(Монте-Карло, Монако) та Базелі (“Young Stage”, Швейцарія) у 2016-2017рр.; Коростиленко К. - спеціальний 

приз на Міжнародному фестивалі артистів цирку «Цирк Майбутнього», м.Париж, Франція, 2019р.; Горошкова 

В. - спеціальний приз на Міжнародному фестивалі артистів цирку «Цирк Майбутнього», м.Париж, Франція, 

2020р. 
Студенти Позднякової Є.В. активно приймають участь у різноманітних міських, загальноукраїнських та 

міжнародних культурно-мистецьких заходах, новорічних виставах у Національному палаці культури і 

мистецтв «Україна» 2013-2019р., Республіканському палаці спорту, Республіканському будинку Кіно та інше.  
Викладач постійно проводить консультації для дітей, які займаються у циркових студіях України та м.Києва, 

абітурієнтів, які планують вступ до Академії. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Львова Інесса Сергіївна  

Контакти i.lvova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Львова Інесса Сергіївна − старший викладач кафедри циркових жанрів. 25 років професійної циркової 

діяльності, жонглювання ‒ антипод; повітряна гімнастка ‒ повітряний політ, повітряні  ремені. 

1996р. закінчила Київське державне училище естрадно-циркового мистецтва здобувши кваліфікацію 

артиста цирку. У 2003р. закінчила Київський торговельно-економічний університет та отримала кваліфікацію 

менеджера-економіста. 2021р. закінчила магістратуру здобувши кваліфікацію «Режисер, викладач закладу 

вищої освіти».  
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Володіючи академічними, світовими та новітніми традиціями циркової школи, практичними навичками у 

галузі мистецтва, забезпечує якісний та конкурентоспроможній рівень для майбутніх артистів цирку. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Поздняков Тарас Юрійович 

Контакти t.pozdnyakova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Поздняков Тарас Юрійович – провідний режисер-постановник циркових номерів, призер міжнародного 

фестивалю циркового мистецтва “Цирк майбутнього”. Постановник циркового проекту [Raw Art] Summer 

School, vol.4 з контактного жонглювання хула-хупами. 

У 1999 році закінчив Київське державне училище естрадно-циркового мистецтва за спеціальністю 

“Циркове мистецтво” та здобув кваліфікацію “Артист-жонглер, еквілібрист цирковий” (Диплом молодшого 

спеціаліста). 

У 2005 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-

Карого за спеціальністю “Театральне мистецтво” та здобув кваліфікацію “Режисер цирку” (Диплом 

спеціаліста). 

Студенти викладача активно приймають участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах та 

фестивалях, зокрема: Коростиленко К. – спеціальний приз на Міжнародному фестивалі артистів цирку «Цирк 

Майбутнього», м.Париж, Франція, 2019р.; Горошкова В. - спеціальний приз на Міжнародному фестивалі 

артистів цирку «Цирк Майбутнього», м.Париж, Франція, 2020р. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

 

Жонглювання – давня циркова майстерність. Це вміння людини організовувати різні сполучення та 

чергування польотів у повітрі предметів, як однорідної форми, так і різних за конфігурацією. 

Мета навчальної дисципліни: Підготовка висококваліфікованих артистів цирку, викладачів фахових 

дисциплін, що реалізують професійну виконавську майстерність в сучасних естрадних, циркових, сценічних 

естрадно-циркових шоу-програмах та масово-культурних заходах. 

Завдання навчальної дисципліни: 

• спеціальними фізичними вправами досягти повної м’язової свободи, суворого дотримування 

послідовності і положень при виконанні вправ, як обов’язкова умова оволодіння професією; 

• використовуючи класичний реквізит жонглерів (булави, кільця, м’ячики) добиватися від студентів 

доскональної спритності, миттєвої реакції, швидкості руху та розвинутого почуття ритму; 

• добиватися одночасно з вивченням техніки жонглера морально-вольових якостей, витримки, терпіння, 

уміти підтримувати дружні стосунки з колегами, уміти координувати свій психофізичний стан перед виступом 

на сцені або арені. 

• формувати та розвивати засобами акторської виразності і майстерності високу техніку виконання трюків, 

гармонійне поєднання усіх виразних засобів для вирішення високих творчих задач; 

• розвивати засобами пластично-хореографічної підготовки жонглера навички вільного володіння своїм 

тілом, прививати почуття ритму, музикальний слух і рухому пам’ять; 

• відпрацьовувати у жонглера навички вільної орієнтації у просторі сцени, залу манежу; 

• розвивати і формувати у жонглера творчий підхід не тільки до свого номеру, але й навички 

режисерського мислення при підготовці концертних програм з участю інших жанрів циркового і естрадного 

мистецтва; 

• прививати цирковому жонглеру організаторські навички і вміння, пов’язані з проведенням артистичної 

діяльності  в ринкових умовах; 

• підготувати  циркового жонглера до активного громадського життя в Україні. 

 

ОПИС КУРСУ 
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Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування показників  
Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 8 Рік підготовки – (2−3) 
Кількість кредитів 

ECTS – 8 
Рік підготовки – (2−3) 

Модулів – 2 Семестр – (3−6) Модулів – 2 Семестр – (3−6) 

Змістових модулів – 4 Практичні – (120) 
Змістових модулів 

– 4 
Практичні – (24) 

Загальна кількість 

годин – 240 
Самостійна робота – (120) 

Загальна кількість 

годин – 240 

Самостійна робота – 

(216) 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи – 2 

Форма контролю:  

4 семестр – диф.залік; 

5 – залік; 

3, 6 семестр - екзамен 

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

Форма контролю:  

4 семестр – диф.залік; 

5 – залік; 

3, 6 семестр - екзамен 
 

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) 

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. 

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

сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів. 

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. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв’язання 

відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.  

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). 

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

до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід. 
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з навчальної дисципліни «Жонглювання» є практичні заняття та самостійна робота 

студента  

Засоби навчання, які використовують у зазначеному виді – це різноманітні підготовчі вправи, які прямо або 

опосередковано впливають на вдосконалення майстерності жонглерів, а також додаткові (технічні) засоби 

тренування. Вправи із класичним жонглерським реквізитом – основні засоби навчального процесу. Умовно 

поділяються на три групи: загально-підготовчі, допоміжні, спеціально-підготовчі. 

      Методами навчального процесу є:  

             - Словесні методи – викладання сучасних наукових основ теорії, історії і термінології жонглювання. 

Ці методи мають інформаційний, дослідницький, проблемний характер. 

 - Наочні методи – показ окремих вправ та їх елементів, демонстрація слайдів, відеофільмів та інших 

наочних посібників з метою підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу. 

 - Практичні методи – переважно спрямовані на засвоєння техніки, тобто, на формування рухливих 

умінь і навичок, а також на розвиток рухливих якостей.  

    Принципи навчального процесу ґрунтуються на таких засадах: 

-загально-педагогічні (дидактичні): виховне навчання,  висока  свідомість та активність студентів, науковість, 

наочність, систематичність і послідовність, доступність, індивідуальний підхід, міцність і прогрес у розвитку; 

-професійно-спеціалізовані:  орієнтація  на  вищі  досягнення,  поглиблена спеціалізація, єдність загальної та 

спеціальної фізичної підготовки, хвилеподібність динаміки навчальних навантажень; 

-випереджені:  випереджувальний  розвиток  у техніці жонглювання відносно індивідуальних здібностей, 

раннє засвоєння складних елементів, створення перспективних програм; 

-пропорційні: оптимальний  та збалансований розвиток технічних якостей жонглера; 

-сполученості:  пошук  засобів,   які  дозволяють   вирішувати   водночас декілька завдань;  

-засвоєння та включення:  використання студентами  у  своїй спеціальній підготовці більш складних та 

оригінальних елементів; 

-моделювання: широке застосування  різних елементів творчо-загального заохочення студентів в їх 

спеціальній підготовці. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Жонглювання м’ячами 30  14  16 30  2  28 

Поточний контроль 

Тема 2. Жонглювання кільцями. 30  16  14 30  4  26 

Поточний контроль 

Разом за модулем 1. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Жонглювання булавами. 30  16  14 30  4  26 

Поточний контроль 

Тема 2. Робота з балансом. 30  14  16 30  2  28 

Поточний контроль 

Разом за модулем 2. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Форма контролю Диф.залік  Диф.залік 
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Модуль 2. 

Змістовий модуль 3. 

Тема 5. Жонглювання м’ячами. Трюки з 

м`ячами 
30  16  14 30  4  26 

Поточний контроль 

Тема 6. Жонглювання булавами 30  14  16 30  2  28 

Поточний контроль 

Разом за модулем 3. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Форма контролю Залік Залік 

Змістовий модуль 4 

Тема 1. Жонглювання кільцями. 30  16  14 30  4  26 

Поточний контроль 

Тема 2. Контактне жонглювання. 30  14  16 30  2  28 

Поточний контроль 

Разом за модулям  4. 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Усього годин 240 0 120 0 120 240 0 24 0 216 
 

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 

Поточний/модульний контроль 4 max 100 

Самостійна робота 4 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 

1 ПК = 100 балів             

Всього: ПК1, ПК2 

ПК (200) + СР (100) = 300: 3 = 100 

Екзамен, диф.залік,  1, 1 max 100 

Формула до екзамену, диф.залік 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 
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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. 

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 

https://abcnews.go.com/Health/Technology/story?id=116656&page=1#.T7A6k7-XdgI
https://abcnews.go.com/Health/Technology/story?id=116656&page=1#.T7A6k7-XdgI
https://jugglers.ru/uchebnik-zhonglirovaniya/klod-shennon
http://http:%20/%20www.circopedia.org/
https://tsirkova-studiya-yunist12.webnode.com.ua/products/slovnik-terminiv-tsirkovogo-mistetstva/
https://tsirkova-studiya-yunist12.webnode.com.ua/products/slovnik-terminiv-tsirkovogo-mistetstva/
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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 жонглювання. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з аудиторії, 

брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


