
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
«ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

Освітньо-професійна програма Перукарське мистецтво та декоративна косметика  
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 022 Дизайн 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ВІЗАЖНА СПРАВА 
Викладач Борисик Євгенія Олександрівна 

викладач кафедри 
Контактний 
телефон 

0668444371 

Посилання https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost 
Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю четвер та п'ятниця 

з 15.00 до 17.00  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю 
Viber (0668444371) в робочі дні з 9.00 до 17.00 

  
Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Візажна справа» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми Перукарське 
мистецтво та декоративна косметика першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і 
мистецтво. 
Предметом є знання, навички та компетенції з візажної справи; аналіз 
фізичних та естетичних особливостей суб’єкту візажу, матеріалів і 
засобів його корекції.  
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Декоративна косметика та грим; Живопис та 
кольорознавство. 
Забезпечувані дисципліни: Практика навчальна (декоративна 
косметика та грим). 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
Змістовий модуль 1. Макіяж як мистецтво створення гармонійного 
образу. 
Змістовий модуль 2. Технологія виконання макіяжу. 
Змістовий модуль 3. Пластична організація обличчя. 
Змістовий модуль 4. Види макіяжу.  

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування у студентів знань, умінь та 
компетенцій з загальних закономірностей та сучасних особливостей 
засобів декоративної косметики та техніки візажу, що 
використовуються в роботі над іміджем реальної людини в різних 
життєвих умовах та обставинах та художнім образом. 
Завдання навчальної дисципліни:  
- ознайомити з історією походження візажу; 
- сформувати у студента уявлення про макіяж, як один із засобів 
створення зовнішнього іміджу; 
- розвиток основних навичок техніки макіяжу; 
- розвиток основних навичок створення зовнішнього привабливого 
образу як складової частини іміджу. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: соціальну дію макіяжу на особистість; загальні закономірності 
та сучасні особливості використання засобів декоративної косметики 
та техніки візажу; умови роботи, матеріали та інструменти для 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


 

виконання макіяжу; техніку та технології, схеми макіяжу, їх ситуативне 
вживання; типи споживачів, техніки роботи з ними; 
вміти: використовувати загальні закономірності та сучасні особливості 
використання засобів декоративної косметики та техніки візажу; 
виконувати основний, вечірній, один із спеціальних макіяжів; 
компетенцій: застосовувати набуті знання і розуміння з візажної 
справи у професійній діяльності; визначати технології візажу в 
залежності від мети і завдання художнього образу; усвідомлювати 
відповідальність за якість виконуваних косметичних і візажних робіт, 
аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати образ в 
процесі виконання візажу; забезпечувати виконання завдання на 
високому професійному рівні;  оперативність у прийнятті правильних 
рішень у практичних ситуаціях під час роботи; володіти професійною 
лексикою та термінологією. 
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
- здійснювати професійне спілкування з дотриманням норм і правил 
ділового етикету; володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
- дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 
- проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності; 
- уміти працювати самостійно та в міждисциплінарній команді;   
- виявляти толерантність до критики, уміти адаптуватись до нових 
ситуацій, розвивати комунікабельність; 
- проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх 
технологій в професійній діяльності. 

 При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до:  
При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про 
атестацію здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові 
дисципліни; Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти; Положення про критерії оцінювання знань студентів; 
Положення про переведення на індивідуальний графік навчання 
студентів денної форми навчання; Положення про академічну 
доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів: 19,5 
Галузь знань 

02 Культура і мистецтво 

форма навчання – денна 

Вибіркова навчальна 
дисципліна 

Семестри: 1-4 

Модулів – 4 
Спеціальність 

022 Дизайн  
 

Аудиторні години: 264 годин 

Лекції – 18 годин 

Змістових модулів – 4 
ОПП Перукарське мистецтво 

та декоративна косметика 

Практичні – 246 години 

Загальна 
кількість годин – 585 Самостійна робота – 321 год. 

перший (бакалаврський) 
рівень освіти 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 4 

 

Вид контролю: модульний 
контроль, диференційований 
залік 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Макіяж як мистецтво створення гармонійного образу 
Тема 1. Вступ. Поняття «макіяж» 
Макіяж як складова образу людини. Фактори та чинники, що впливають на макіяж. 

Історичний розвиток візажного мистецтва. Кваліфікаційні вимоги до професії «візажист». 
Тема 2. Зображувальні засоби у мистецтві візажу 
Поняття «лінія». Лінія в макіяжі. Особливості побудови ліній при створенні макіяжу та 

перебудова природніх ліній. Об’єм в макіяжі. Поняття «тінь», «світло», перехід від світла до 
тіні. Рельєф   на обличчі. Перебудова природніх об’ємів. Побудова форми очей на папері. 
Побудова форми губ на папері. 

Тема 3. Кольорометрія в макіяжі 
Колір. Первинні кольори. Ахроматичні кольори. Колірне коло. Компліментарні кольори. 

Нейтралізація колірних недоліків шкіри. Температура кольору. Поєднання компліментарних 
кольорів при виконанні макіяжу очей. Насиченість та яскравість. Поняття «хроматик», 
«дуохром», «монохром», «мультихром». 

Тема 4. Кольорові типи зовнішності 
 Залежність макіяжу від освітлення. Визначення кольорових типів. Визначення 

колірного типу в системі «Зима - Весна - Літо - Осінь». Особливості чотирьох сезонних типів. 
Їх ідентифікація, диференціація. Природні характеристики. Характеристика кольорової гами. 
Відмінні ознаки кожного типу. Способи правильного визначення різних типів. 

 
Змістовий модуль 2. Технологія виконання макіяжу 
 
Тема 5. Підготовчі етапи перед виконанням макіяжу 
Організація робочого місця візажиста. Освітлення (холодне та тепле світло). 

Інтрументи, необхідні для виконання візажу. Засоби для дезинфекції. Санітарно-гігієнічні 
вимоги до інструментів та зовнішнього вигляду візажиста. Заповіді та правила макіяжу. 
Кваліфікаційні вимоги до візажиста. 

Демакіяж, очищення та етапи роботи зі шкірою. Засоби, що застосовуються під час 
виконання демакіяжу обличчя.  Підготовка обличчя до макіяжу (очищення, масаж, 
зволоження, живлення, тонізація).  

Тема 6. Технологія тонування обличчя 
Бази. Їх види та призначення. Способи нанесення баз: руками, пензлями, 

силіконовими щітками. Види тонуючих засобів. Плотність тонкючих засобів. Нанесення 
руками, пензлями, спонжами. Специфіка роботи з плотними тонуючими засобами. 

Тема 7. Класифікація коректуючих засобів 
Консилери, їх фізичні властивості та призначення. Корекція колірних недоліків на 

обличчі. Види коректорів. Сухі та жирні коректори. Моделювання обличчя за допомогою 
сухих коректорів. Хайлайтери.  

Пудра. Види пудр. Її властивості, призначення та способи нанесення. 
Тема 8. Засоби макіяжу брів 
Засоби макіяжу брів: олівці, пудра, тіні для брів, туш, помадка для брів, маркери, 

стайлери. Інструменти, що необхідні для роботи з бровами. Побудова брів. Моделювання 
форми брів.   

Підготовчі етапи перед фарбуванням брів. Технологія фарбування брів за допомогою 
фарби. Фарбування брів хною. Змішана техніка фарбування брів. 

Тема 9. Засоби макіяжу очей 
Засоби для макіяжу очей: тіні, тінти, пігменти, перламутрові пудри, спаркли, слюда, 

олівці, підводки, туш. Види тіней, робота з ними.  Рель’єф в макіяжі очей. Побудова форми 
для макіяжу очей. Робота в тіньовій та олівцевій техніках. Вибір пензлів для роботи з тінями.  
Техніка роботи з підводками. Нанесення туші. 

Тема 10. Засоби макіяжу губ 
Скрабування та живлення губ. Побудова правильної форми губ за допомогою олівців. 

Блиски для губ. Їх види та техніка нанесення. Види помад. Техніка роботи зі стійкими та 
суперстійкими помадами. 

 



 

Змістовий модуль 3. Пластична організація обличчя 
 
Тема 11. Правило золотого перетину 
Пропорції обличчя. Залежність моделювання від співвідношення частин на обличчі. 

Форми обличчя. Моделювання обличчя в залежності від пропорцій та форми обличчя. 
Тема 12. Форми очей 
Моделювання  маленьких, великих, круглих, щілиноподібних, близькопосаджених та 

далекорозставлених очей. Правильна побудова форми для випуклих та глибокопосаджених 
очей. Специфіка роботи з азіатськими та європейськими очами. 

 
Змістовий модуль 4. Види макіяжу 
 
Тема 13. Денні види макіяжу  
Макіяж  Nude. Базовий макіяж. Діловий макіяж. Коктейльний макіяж. Специфіка 

кожного виду та особливості виконання. 
Тема 14. Вечірній макіяж 
Специфіка вечірнього макіяжу. Залежність вибору кольорової гамми візажу від 

освітлення.  Макіяж Smoky eyes як різновид вечірнього макіяжу. Використання спарклів, 
гліттер, слюди у вечірньому макіяжі. Кольорова підводка та гліттерна підводка. 

Тема 15. Весільниі макіяж 
Особливості весільного макіяжу. Стійкі засоби декоративної косметики для виконання 

весільного макіяжу. Дублююча техніка моделювання обличчя. Тонування зони декольте. 
Тема 16. Ліфтінг макіяж 
Вікові зміни на обличчі. Особливості роботи зі шкірою від 30 років. Вибір засобів 

декоративної косметики в залежності від стану шкіри. Моделювання обличчя. Розстановка 
акцентів під час роботи над ліфтінг макіяжем. 

Тема 17. Макіяж для фото- та відео- зйомки 
Особливості візажу, що розрахований на камеру. Косметичні засоби НД серії, їх 

особливості та специфіка роботи. Насиченість в макіяжі для фотозйомки. Особливості 
студійного освітлення. 
   

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем змістових модулів 

Кількість годин 

усьог
о 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 семестр       

Змістовий модуль І. Макіяж як мистецтво створення гармонійного образу 

1. Вступ   1 - - - - 

2. Зображувальні засоби у 
візажному мистецтві 

 1 10 - - 
30 

3. Кольорометрія в макіяжі  2 4 - - 24 

4. Кольорові типи зовнішності  2 4 - - 30 

Змістовий модуль ІІ. Технологія виконання макіяжу 

5. Підготовчі етапи перед 
виконанням макіяжу 

 - 16 - - 
16 

6. Технологія тонування обличчя  - 28 - - 12 

Всього: 180 6 62 - - 112 

2 семестр       

7. Класифікація коректуючих 
засобів 

 1 10 - - 
20 

8. Засоби макіяжу брів  1 20 - - 30 

9. Засоби макіяжу очей  1 20 - - 30 

10. Засоби макіяжу губ  1 10 - - 6 

Всього: 150 4 60 - - 86 

3 семестр       

Змістовий модуль ІІІ. Пластична організація обличчя  



 

11. Правило золотого перетину  2 4 - - 7 

12. Форми очей  2 30 - - 30 

Змістовий модуль IV. Види макіяжу  

13. Денні види макіяжу   30 - -  

Всього: 135 4 64 - - 67 

4 семестр       

14. Вечірній макіяж  1 20 - - 20 

15. Весільний макіяж  1 20 - - 20 

16. Ліфтінг макіяж  1 10 - - 10 

17. Макіяж для фото та відео 
зйомки 

 1 10 - - 
6 

Всього: 120 4 60 - - 56 

РАЗОМ: 585 18 246 - - 321 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 
Номер 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

2 Зображувальні засоби у візажному мистецтві 10 
 Лінія. Робота з лініями. Об’ємні лінії. 2 
 Колір. Робота з основними кольорами.   2 
 Рель’єф в макіяжі. Поняття «тінь», «світло», «світлотінь». 2 
 Малювання «стрічки». 2 
 Засоби, якими можна створити рель’єф в макіяжі. 2 

3 Кольорометрія в макіяжі 4 
 Колірне коло. Побудова макіяжу за допомогою колірного кола. 2 
 Компліментарні кольори. Способи розтушовки компліментарних 

кольорів при створенні макіяжу очей. 
2 

4 Кольрові типи зовнішності 4 
 Холодні кольрові типи зовнішності «Зима», «Літо». 2 
 Теплі кольрові типи зовнішності «Осінь», «Весна». 2 

5 Підготовчі етапи перед виконанням макіяжу 16 
 Організація робочого місця візажиста. Кваліфікаційні вимоги до 

візажиста. 
2 

 Дезінфекція. Види дезінфекторів. 2 
 Інструменти та догляд за ними. 2 
 Очищення пензлів сухими способами. 2 
 Миття пензлів. 2 

 Догляд за шкірою обличчя. 2 
 Демакіяж. Підготовка обличчя до виконання макіяжу. 4 

6 Технологія тонування обличчя 28 
 Бази. Види баз. Способи нанесення. 4 
 Тонуючі засоби. Класифікація тонуючих засобів. Інструменти для 

тонування. 
4 

 Тонування обличчя руками та спонжами (сухими та вологими). 6 
 Тонування обличчя за допомогою пензлів (круглі, пласкі, 

дуофібра, кабукі). 
10 

 Робота з плотними тонуючими засобами. 4 
7 Класифікація коректуючих засобів 10 
 Робота з консиллерами. 2 
 Корекція та нейтралізація кольорових недоліків шкіри. 2 
 Моделювання обличчя жирними коректорами. 2 
 Моделювання обличчя сухими коректорами. Хайлайтери. 2 
 Пудра. Способи нанесення пудри. 2 



 

8 Засоби макіяжу брів 20 
 Малювання брів. 2 
 Інструментами та матеріали для моделювання брів. Догляд за 

ними. 
2 

 Побудова брів за допомогою засобів декоративної косметики 
(олівців, тіней, пудри, туші, маркерів, фіксаторів). 

4 

 Технологія фарбування брів за допомогою фарби. 4 
 Технологія фарбування брів за допомогою хни. 4 
 Технологія фарбування брів за допомогою фарби з додаванням 

хни. 
4 

9 Засоби макіяжу очей 20 
 Робота з сухими засобами декоративної косметики при створенні 

макіяжу для очей(тіні, пігменти, слюди, спаркли). 
4 

 Олівцева техніка. 6 
 Робота зі стійкими продуктами. 4 
 Змішана техніка. 4 
 Робота з кайялом. 2 

10 Засоби макіяжу губ 10 
 Малювання губ. 2 
 Техніка нанесення макіяжу на губи. 4 
 Робота зі стійкими текстурами. 4 
 Створення ефекту «омбре». 2 

11 Правило золотого перетину 4 
12 Форми очей 30 
 Малювання очей. 3 
 Моделювання маленьких очей. 3 
 Моделювання круглих очей. 3 
 Моделювання щілиноподібних очей. 3 
 Моделювання близькопосаджених очей. 3 

 Моделювання далекопосаджених очей. 3 

 Моделювання глибокопосаджених очей. 3 

 Моделювання випуклих очей. 3 

 Моделювання європейських очей. 3 

 Моделювання азіатських очей. 3 

13 Денні види макіяжу 30 

 Базовий макіяж. 6 

 Макіяж Nude. 6 

 Денний макіяж на жирних текстурах. 6 

 Діловий макіяж. 6 

 Коктейльний макіяж. 6 

14 Вечірній макіяж 20 

 Технологія виконання вечірнього макіяжу. 6 

 Макіяж Smoky eyes. 8 

 Використання кольорової та гліттерної підводки при створенні 
вечірнього макіяжу. 

6 

15 Весільний макіяж 20 

 Дублююча техніка моделювання обличчя. 4 

 Використання тінтів при створенні весільного макіяжу. 6 

 Тонування зони декольте. 2 

 Стробінг та контурінг. 2 

 Весільний макіяж на стійких текстурах. 4 

 Робота зі штучними віями. 2 

16 Ліфтінг макіяж 10 

 Засоби декоративної косметики, що застосовуються при 
виконанні ліфтінг макіяжу. 

2 



 

 Моделювання обличчя відповідно до вікових особливостей. 4 

 Технологія виконання ліфтінг макіяжу. 4 

17 Макіяж для фото та відео зйомки 10 

 Засоби декоративної косметики серії НД. 2 

 Техніка виконання макіяжу для фото зйомки. 4 

 Техніка виконання макіяжу для відео зйомки. 4 

 ВСЬОГО: 246 

 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Номер 
теми 

Вид самостійної роботи 
Кількість 

годин 

2 Зображувальні засоби у візажному мистецтві 30 

 Малювання паралельних та об’ємних ліній. 4 

 Малювання колірного кола. 6 

 Малювання рель’єфу на прикладі «стрічки» 10 

 Малювання м’яча. 10 

3 Кольорометрія в макіяжі 24 

 Малювання монохромних розтяжок кольорів. 6 

 Додавання сірого кольору. 4 

 Додавання чорного кольору. 4 

 Додавання протилежного кольору. 4 

 Використання компліментарних кольорів в макіяжі очей.  6 

4 Кольорові типи зовнішності 30 

 Намалювати 4 макіяжа для кольорового типу «Зима». 6 

 Намалювати 4 макіяжа для кольорового типу «Літо». 6 

 Намалювати 4 макіяжа для кольорового типу «Осінь». 6 

 Намалювати 4 макіяжа для кольорового типу «Весна». 6 

 Зробити порівняльну таблицю чотирьох кольоротипів. 6 

5 Підготовчі етапи перед виконанням макіяжу 16 

 Дезінфекція поверхонь та інструментів. 2 

 Реферат на тему: «Види ворсу для вироблення пензлів». 6 

 Миття та дезінфекція пензлів. 4 

 Відпрацювання навичок демакіяжу облччя різними способами, 
тонізування та зволження обличчя. 

4 

6 Технологія тонування обличчя 12 

 Відпрацювання навичок тонування обличчя руками. 4 

 Відпрацювання навичок тонування обличчя вологим та сухим 
спонжем. 

4 

 Відпрацювання навичок тонування обличчя пензлями. 4 

7 Класифікація коректуючих засобів 20 

 Схематично зобразити моделювання різних форм обличчя: 
кругле, прямокутне, квадратне, видовжене, трикутне. 

4 

 Підібрати зачіску відповідно до форми обличчя. 2 

 Відпрацювання навичок роботи з жирними коректорами. 6 

 Відпрацювання навичок роботи моделювання обличчя сухими 
коректорами.  

6 

 Порівняти між собою такі форми моделювання: стробінг, 
контурінг, дрейпінг. 

2 

8 Засоби макіяжу брів 30 

 Відпрацювання навичок моделювання брів та фарбування 
фарбою. 

10 

 Відпрацювання навичок моделювання брів та фарбування хною. 10 

 Відпрацювання навичок моделювання брів та фарбування 
фарбою з додаванням хни. 

10 



 

9 Засоби макіяжу очей 30 

 Відпрацювання макіяжу в тіньовій техніці. 4 

 Відпрацювання макіяжу в олівцевій техніці. 8 

 Відпрацювання макіяжу в кремовій техніці. 8 

 Відпрацювання макіяжу в змішаній техніці. 6 

 Відпрацювання макіяжу на стійкій помаді. 4 

10 Засоби макіяжу губ 6 

 Малювання губ. 2 

 Відпрацювання навичок макіяжу губ. 4 

11 Правило золотого перетину 7 

 Накреслити обличчя з урахуванням пропорцій ідеального 
обличчя. 

7 

12 Форми очей 30 

 Малювання очей. 3 

 Створити макіяж для маленьких очей. 3 

 Створити макіяж для круглих очей. 3 

 Створити макіяж для щілиноподібних очей. 3 

 Створити макіяж для близькопосаджених очей. 3 

 Створити макіяж для далекопосаджених очей. 3 

 Створити макіяж для глибокопосаджених очей. 3 

 Створити макіяж для випуклих очей. 3 

 Створити макіяж для європейських очей. 3 

 Створити макіяж для азіатських очей. 3 

13 Денні види макіяжу 30 

 Відпрацювати базовий макіяж в тіньовій техніці. 6 

 Відпрацювати макіяж Nude кремовій техніці. 6 

 Відпрацювати діловий макіяж в олівцевій техніці техніці. 6 

 Відпрацювати коктейльний макіяж з використанням пігментів. 6 

 Відпрацювати денний макіяж на жирних текстурах. 6 

14 Вечірній макіяж 20 

 Відпрацювати вечірній макіяж в олівцевій техніці. 8 

 Відпрацювати макіяж Smoky eyes на гелевих підводках. 8 

 Відпрацювати вечірній макіяж з використанням гліттер та 
пігментів. 

4 

15 Весільний макіяж 20 

 Відпрацювати подвійне моделювання обличчя. 4 

 Відпрацювати тонування зони декольте. 2 

 Відпрацювати весільний макіяж з використанням тінту для очей. 6 

 Відпрацювати вечірній макіяж в змішаній техніці. 8 

16 Ліфтінг макіяж 10 

 Відпрацювати ліфтінг макіяж з акцентом на очі. 5 

 Відпрацювати ліфтінг макіяж з акцентом на губи та брови. 5 

17 Макіяж для фото та відео зйомки 6 

 Створити макіяж для обкладинки журналу. 3 

 Створити макіяж для ведучої новин. 3 

 ВСЬОГО: 321 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з «Візажної справи»  
застосовуються наступні методи: 

– усного контролю: індивідуальне опитування; фронтальна контролююча бесіда; 
– письмового контролю: письмове завдання; 
– методи самоконтролю: самостійне виявлення помилок та їх усунення. 
Підсумковий контроль здійснюється у вигляді диференційованого заліку в кінці 

семестру та в кінці вивчення навчальної дисципліни. 



 

 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Кількість 
балів 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ3 ЗМ4 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
 1

0
 

Т
 1

1
 

Т
 1

2
 

Т
 1

3
 

Т
 1

4
 

Т
 1

5
 

Т
 1

6
 

Т
 1

7
 

Практичні (35 б) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
Самостійні (35 б)  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
Поточний 
модульний 
контроль (10 б) 

10 10 10 10 

Диференційован
ий залік (20) 

20 20 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю 
повторного складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Поняття «макіяж». Зображувальні засоби в макіяжі.     
2. Колірний тип «зима».  Природні характеристики та особливості макіяжу.  
3. Зобразити моделювання обличчя: трикутна  форма, далекопосаджені очі, нижня 

частина обличчя більша за середню, тип «літо». 
4. Від чого залежить макіяж.     
5. Колірний тип «літо».  Природні характеристики та особливості макіяжу.  
6. Зобразити моделювання обличчя: прямокутна  форма, близькопосаджені очі, 

нижня частина обличчя більша за середню, тип «весна». 
7. Колірне коло.       
8. Колірний тип «осінь».  Природні характеристики та особливості макіяжу.  
9. Зобразити моделювання обличчя: кругла  форма, далекопосаджені очі, нижня 

частина обличчя більша за середню, тип «зима». 
10. Компліментарні кольори.     
11. Колірний тип «весна».  Природні характеристики та особливості макіяжу.  
12. Зобразити моделювання обличчя: трикутна  форма, близькопасджені очі, нижня 

частина обличчя менша за середню, тип «осінь». 
13. Архітектура брів.     
14. Моделювання різних форм обличчя.  



 

15. Зобразити моделювання обличчя: форма перевернутий трикутник, далеко 
посаджені очі, нижня частина обличчя більша за середню. Підібрати макіяж під зелені очі.
 16. Архітектура брів.     

17. Моделювання різних форм обличчя.  
19. Будова ока.     
20. Кремова техніка в макіяжі.   
21. Зобразити моделювання обличчя: форма ромб, глибокопосаджені  та маленькі 

очі, нижня частина обличчя менша за середню, тип «весна».    
22. Колірний тип «зима».  Природні характеристики та особливості макіяжу.  
23. Зобразити моделювання обличчя: трикутна  форма, далекопосаджені очі, нижня 

частина обличчя більша за середню, тип «літо».  
24.  Колірний тип «осінь».  Природні характеристики та особливості макіяжу. 
25. Зобразити моделювання обличчя: форма перевернутий трикутник, 

далекопосаджені очі, нижня частина обличчя більша за середню. Підібрати макіяж під сині 
очі. 

26. Колірний тип «весна».  Природні характеристики та особливості макіяжу.  
27. Зобразити моделювання обличчя: трикутна  форма, близькопасджені очі, 

нижня частина обличчя менша за середню, тип «осінь».  
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