
 

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 

спеціальність 022 Дизайн 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ДЕКОРАТИВНА КОСМЕТИКА ТА ГРИМ 
Викладач Борисик Євгенія Олександрівна 

викладач кафедри 
Контактний 
телефон 

0668444371 

Посилання  
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 

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

Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Декоративна косметика та 
грим» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є формування знань, умінь та компетенцій 
з засобів декоративної косметики та гриму; складу їх компонентів; 
способів нанесення косметичних та гримувальних засобів; правил 
змішування різних за складом засобів декоративної косметики.  
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Основи візажної справи, Матеріалознавство. 
Забезпечувані дисципліни: всі дисципліни спеціальності. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
Змістовий модуль 1. Техніки виконання макіяжа. 
Змістовий модуль 2. Фейс- арт та боді- арт. 
Змістовий модуль 3. Характеристика гримувальних робіт. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування професійних компетенцій з 
декоративної косметики та гриму у майбутніх дизайнерів візажистів.  
Завдання навчальної дисципліни:  
- знайомство з новітніми технологіями створення макіяжу, засобами 
декоративної косметики, їх складом та технологіями нанесення; -
 формування у студентів уявлення про основні етапи розвитку моди та 
макіяжу; навичок поєднувати модні тенденції з індивідуальним 
макіяжем; 
- оволодіння існуючими візажними техніками і подальше їх 
використання у роботі візажиста; набуття професійних навичок роботи 
з клієнтами;  
- формування у студентів навичок технології гримування, дотримання 
послідовності,  
- ознайомлення майбутніх бакалаврів з сучасними засобами 
декоративної косметики; 
- формування системи знань щодо виконання малюнків на обличчі та 
тілі людини. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: асортимент професійних препаратів; склад та властивості 
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засобів декоративної косметики, їх вплив на шкіру обличчя; огляд 
ринку декоративної косметики; техніки виконання макіяжу; правила 
змішування текстур між собою; основні вимоги до засобів декоративної 
косметики; 
загальну характеристику макіяжу фейс- та боді-арт; основні вимоги до 
засобів декоративної косметики; прийоми виконання макіяжу фейс- арт 
та боді-арт; засоби виконання гримувальних робіт; світло-тіньові 
прийоми, що застосовуються при виконанні гриму; техніки «старіння». 
вміти: підбирати засоби декоративної косметики з урахуванням виду 
макіяжу, віку, стану шкіри клієнта; змішувати між собою відтінки, 
фактури різних текстур в косметиці; дотримуватися послідовності в 
роботі з макіяжними техніками; розробляти ескізи макіяжу фейс-арт; 
зображувати на фейс-чарті макіяж фейс-арт; виконувати макіяж фейс-
арт з дотриманням технологічної послідовності, відповідних прийомів і 
технік макіяжу з урахуванням правил підбору кольорової гами та 
правил корекції, санітарних вимог та усунення дефектів у разі їх 
виникнення; розробляти ескізи макіяжу боді-арт; виконувати макіяж 
боді-арт  з дотриманням технологічної послідовності, відповідних 
прийомів і технік з урахуванням правил підбору кольорової гами та 
правил корекції, санітарних вимог та усунення дефектів у разі їх 
виникнення; виконувати основні види гримувальних робіт. 
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 освітній діяльності. 

 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. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 9,5 

Галузь знань  
02 Культура і мистецтво 

Нормативна 

Семестр 5-6 

Спеціальність 022 Дизайн 
Модулів – 3 Аудиторні години: 132 год. 

Змістових модулів – 3 

ОПП Перукарське мистецтво 
та декоративна косметика 

Лекції: 
24 год. 

Практичні, 

семінарські: 108 

Загальна кількість годин –
285 

Лабораторні: 

 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 6 

перший (бакалаврський) 
рівень вищої освіти 

Самостійна робота 153 год. 

ІНДЗ: 0 год 

Вид контролю: диференційовані 
заліки 

 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Техніки виконання макіяжу 
Тема 1. Вступ 

Поняття «техніка», «технологія», «послідовність виконання». Склад та властивості 

засобів декоративної косметики. Огляд різних рівнів  косметики та їх суттєві риси. 

Класифікація косметики за Р.А. Фрідманом. Огляд ринку декоративної косметики. Види технік 

макіяжа.  

 

Тема 2. Тіньова техніка в макіяжі 

Особливості техніки. Основні засоби, що використовуються. Послідовність виконання. 

Інструменти та матеріали, що використовуються при створенні макіяжу у тіньовій техніці. 

 

Тема 3. Олівцева техніка в макіяжі 

Особливості техніки. Основні засоби, що використовуються. Послідовність виконання. 

Інструменти та матеріали, що використовуються при створенні макіяжу в олівцевій техніці. 

 

Тема 4. Виконання макіяжу на стійких текстурах 

             Особливості техніки. Основні засоби, що використовуються. Види стійких текстур. 

Розчинники стійких текстур.  Послідовність виконання.  Інструменти та матеріали, що 

використовуються при створенні макіяжу. 

 

Тема 5. Акварельна техніка в макіяжі 

             Особливості техніки. Основні засоби, що використовуються. Аквагрим: правила 

роботи. Послідовність виконання. Інструменти та матеріали, що використовуються при 

створенні макіяжу в акварельній техніці. 

    

Тема 6. Змішана техніка в макіяжі 

Особливості техніки. Основні засоби, що використовуються. Послідовність виконання, 

зміна послідовності. Інструменти та матеріали, що використовуються при створенні макіяжу 

техніці. 

 
Змістовий модуль 2. Фейс-арт та боді-арт 

Тема 7. Виконання макіяжу фейс-арт 



 

            Техніка виконання, послідовність в роботі при створенні фейс-арту. Малювання ескізів, 

робота з фейс-чартом. Засоби декоративної косметики, що використовуються при створенні 

фейс-арту.  

 

Тема 8. Виконання макіяжу боді-арт 

             Техніка виконання, послідовність в роботі при створенні боді-арту. Малювання 

ескізів, робота з фейс-чартом. Засоби декоративної косметики, що використовуються при 

створенні боді-арту. Виконання боді-арту з використанням олівцевої та акварельної технік. 

        

         Змістовий модуль 3. Характеристика гримувальних робіт 
Тема 9. Мистецтво сценічного оформлення актора 

             Роль та значення гриму в створенні живого, реалістичного образу у тісному зв’язку з 

задумом режисера та художника. Значення гриму. Побудова обличчя. Гігієна гриму. Грим як 

один з найважливіших засобів розкриття режисерського задуму та манери акторської гри. 

Фарби, наліпки, наклійки. 

 

Тема 10. Технології «старіння» 

Старечий грим. Вікові зміни на обличчі. Анатомія зморшок: вертикальні зморшки, 
горизонтальні зморшки, дрібні зморшки. Робота з кольором. 
           
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем змістових модулів 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль І. Техніки виконання макіяжу (5 семестр) 

1. Вступ   2 - - - - 

2. Тіньова техніка в макіяжі  2 10 - - 12 

3. Олівцева техніка в макіяжі  2 10 - - 12 

4. Виконання макіяжу на стійких 

текстурах 
 2 12 - - 

12 

5. Акварельна техніка в макіяжі  2 8 - - 12 

6. Змішана техніка в макіяжі  2 16 - - 19 

Всього: 135 12 56 - - 67 

Змістовий модуль ІІ. Фейс-арт та боді-арт (6 семестр) 

7. Виконання макіяжу фейс-арт  2 16 - - 20 

8. Виконання макіяжу боді-арт  2 20 - - 30 

Змістовий модуль ІІІ. Характеристика гримувальних робіт  

9. Мистецтво сценічного 

оформлення актора 
 6 6 - - 

16 

10. Технології «старіння»  2 10 - - 20 

Всього: 150 12 52 - - 86 

РАЗОМ: 285 24 108 - - 153 

 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

 
Номер 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

2 Тіньова техніка в макіяжі 10 

 Побудова форми макіяжу очей за допомогою тіней. 4 

 Робота з фактурами: пресовані (матові, перламутрові, сатинові) 
та  розсипчасті тіні, спаркли, глітери слюда. 

4 



 

 Робота з кольором: розтушовки, градієнт, виведення кольору. 2 

3 Олівцева техніка в макіяжі 10 

 Побудова форми макіяжу очей за допомогою олівця. 4 

 Побудова графічного макіяжу за допомогою олівця. 4 

 Робота з гелевими олівцями та кайалом. 3 

4 Виконання макіяжу на стійких текстурах 12 

 Виконання макіяжу за допомогою кремових тіней. 2 

 Виконання макіяжу за допомогою тінту. 4 

 Виконання макіяжу за допомогою гелевої підводки. 2 

 Виконання макіяжу за допомогою стійкої помади. 2 

 Виконання макіяжу за допомогою мусових тіней. 2 

5 Акварельна техніка в макіяжі 8 

 Специфіка роботи з аквагримом. 4 

 Створення яскравого макіяжу за допомогою фарб на водній 
основі. 

4 

6 Змішана техніка в макіяжі 16 

 Поєднання олівцевої техніки з акварельною технікою.  4 

 Використання в макіяжі тінтів та олівцевої техніки. 6 

 Макіяж з використанням двох або більше стійких продуктів. 6 

7 Виконання макіяжу фейс-арт 16 

 Робота з фейс-чартом. 2 

 Створення ескізу для фейс-арту. 2 

 Виконання фейс-арту за допомогою аквагримів. 6 

 Виконання фейс-арту в олівцевій техніці. 6 

8 Виконання макіяжу боді-арт 20 

 Робота з фейс-чартом. 4 

 Створення ескізу для боді-арту. 4 

 Виконання боді-арту за допомогою аквагримів. 6 

 Виконання фейс-арту в олівцевій техніці. 6 

9 Мистецтво сценічного оформлення актора 6 

 Основні принципи роботи з гримом. 6 

10 Технології «старіння» 10 

 Малювання ескізу старечого гриму. 2 

 Робота зі зморшками. 4 

 Робота з лініями обличчя що опускаються з віком. 4 

 ВСЬОГО: 108 

 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Номер 
теми 

Вид самостійної роботи 
Кількість 

годин 

2 Тіньова техніка в макіяжі 12 

 Побудова форми макіяжу очей 4 

 Відпрацювання тушовок 4 

 Градієнт кольору 4 

3 Олівцева техніка в макіяжі 12 

 Побудова форми за допомогою олівця 4 

 Виконання графічного макияжу з урахуванням індивідуальних 
особливостей клієнта 

4 

 Використання гелевого олівця в якості бази під тіні 4 

4 Виконання макіяжу на стійких текстурах 12 

 Виконання макіяжу на основі гелевої підводки 4 

 Виконання макіяжу на основі тінту 4 

 Виконання макіяжу на основі стійкої помади 4 

5 Акварельна техніка в макіяжі 12 



 

 Малювання ескізу креативного макіяжу 2 

 Виконання креативного макіяжу на основі акварелі 6 

 Виконання макіяжу на основі акварельних фарб з використанням 
компліментарних кольорів. 

4 

6 Змішана техніка виконання макіяжу 19 

 Створення технологічної карти макіяжу на основі змішаної техніки 3 

 Виконання макіяжу із застосуванням олівця, гелевої підводки та 
мусових тіней 

6 

 Малювання ескізу креативного макіяжу на основі змішаної техніки 4 

 Виконання креативного макіяжу на основі змішаної техніки 6 

7 Виконання макіяжу фейс-арт 20 

 Малювання ескізу на фейс чарті 6 

 Виконання фейс-арту в олівцевій  техніці 6 

 Виконання фейс-арту в акварельній   техніці 8 

8 Виконання макіяжу боді-арт 30 

 Малювання ескізу майбутнього боді-арту 6 

 Виконання боді-арту в олівцевій  техніці 10 

 Виконання боді-арту в акварельній   техніці 14 

9 Мистецтво сценічного оформлення актора 16 

 Перебудова обличчя за допомогою гриму 4 

 Виготовлення наліпок 6 

 Створення ран та порізів 6 

10 Технології «старіння» 10 

 Малювання старечного обличчя 4 

 Відтворення вертикальних та горизонтальних зморшок 6 

 ВСЬОГО: 153 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з «Декоративна косметика та 
грим»  застосовуються наступні методи: 

– усного контролю: індивідуальне опитування; фронтальна контролююча бесіда; 
– письмового контролю: письмове завдання; 
– методи самоконтролю: самостійне виявлення помилок та їх усунення. 
Поточний контроль здійснюється на всіх етапах проведення практики, а також під час 

оцінювання вмінь і навичок за змістовими модулями. 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 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 10 Т 11 Т 12 

Лекції  - - - - - - - - - - - - 

Практичні (30) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Самостійні (30)  5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 

Поточний 
модульний 
контроль (10 б) 

10 5 5 

Диференційова
ний залік (20 б) 

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 «техніка», «технологія», «послідовність виконання». 
2. Класифікація косметики за Р.А.Фрідманом. 
3. Розкрийте  технологію  виконання макіяжу в олівцевій техніці. 
4. Види стійких текстур. Особливості роботи з ними. 
5. Розкрийте  технологію  виконання макіяжу в тіньовій техніці. 
6. Види фактур, що використовуються під час виконання макіяжу очей. 
7. Розкрийте  технологію  виконання макіяжу на стійких текстурах. 
8. Види підводок. 
9. Розкрийте  технологію  виконання макіяжу на гелевих підводках. 
10. Розкрийте  технологію  виконання макіяжу в акварельній техніці. 
11. Розкрийте  технологію  виконання макіяжу за допомогою тінту. 
12. Розкрийте  технологію  виконання макіяжу на кремових тінях. 
13. Розкрийте  технологію  виконання макіяжу на стійких помадах. 
14. Розкрийте  технологію  виконання макіяжу фейс-арт. 
15. Розкрийте  технологію  виконання макіяжу боді-арт. 
16. Види гримувальних засобів. 
17. Анатомія старіння 
18. Вікові зміни на обличчі. 
19. Види зморшок. 
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