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Схвалено науково - методичною радою Академii

акторськоi майстерностi

_ (Л.I.Хоролець)
, , (прiзвище та iнiцiали)
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Анотацiя

форми
навчання:
аулиторних - 2
самостiйноi роботи студента -

Освiтнiй
(бакалаврський)

гtерший Ilрак,гичнi l б год.

1ý

58 год.
.залiк

2, Метою дисциплiни € комплсксне вивчення студентами (lунламентальних та спецiаrrьних предметiв, якийпере;tбачас'овtr-,tодiння студе'тами, поряд з iнtltими дисциплiltапlи, основ майс,l,ерностi гримування та використання засобiвlteKopaTttBttoi к()с]\rе,гики з Me.I.()lo яскравоIо вr.i"tснtlя свого сценiчного образ1,.

J. ЗаВДаННЯ (НаВЧаЛЬНi uiЛi): С(lорьrувати розумiнrrя ролi пракr.ичноi пiдго,гtlвки гриму зitобувачiв вищоi освiти l
важ",tивоl'склLк)llоl'rРорлrуtrанlrЯ сучасного ,l,оiiuц, для ово;rодittrtя майбутньою професiсrо.Головними завданнями iIавчан", aр"rу a,О знання елементарних засобiв гiгiсни:

о зrtаtlttя c,Icl\letllapHиx засобiв.гсхнiки \,lit,tt()IlK\:
О зttанttя lt)lI.\ Iil ltitltitlt,llt5:
о ;lllttlllя cltir_r t,;t гttIi:
о зttанttlt в об,lаст.i ic,r.opii гриму;
о оволодiння r.ехнiкою l,римування;
о знаннЯ використанIlЯ скульп.t.урrIо-об'емних деталей;О злtання використання пастижних засобiв.
о умirrня розкрити взасiчtодiкl гриNrу з освit,ltенням, зачiскою та koc,t юмом;о r rtittttя rri,rбop1 l.риrr1 пlд ,lадitний сtи.lь. нцIiряvtlк чи тсчil.vоди;о знанttя пiлбору та викоIIаI{ня ГРиi\lч л_Ilя свого сtiенiчllого образч:о вмiltrtя саr.tос.гiйttо зttайr.и характер лi.герат.l,рногQ персонажу засобами гримч.

згiлrrо з виNlога]\'и С,ганлар,гу виutоi'освiти Дисциплiна забезllечус набуття здобувачами вищоi освiти компетентностей:lНТеГРаЛЬНа КОМпетентнiсть::^;;]1;;;;":;;;;; ;й;;#;'"lпi .ада"i у c(lepi сценiчltого мистецтва iз
зао'осуваI]}lям георiй r,a мстодiв мистецтвознаua,"u, ,auapr,bHoi педагогiки, психологii творчостi, культурологii..

Загальнi компетентностi (ЗК):

o",,"r,,,"]T.']1;pi'THli Т:lirlТи 1а 
гlр1,1]\lt|о){i\,ваги vtopa,tb_lti. Kr,,tb,l.,ptIi.

тау розвиl,к\ .1.,,i,,о.rочl'iК?iН'Х.::i:И-ГК\ 
llPe,lMc'IHoi'trб;Iacrj. iT мiсrrя

ЗI(03, Златr ricl,L застосоI]уВати знаI Iня у l Iрактичн их ситyаtriях.

Hal,KoBi цiннос.гi i досягнення
1,загальнiй сис.гемi знань про

суспiльства на ocHoBi
rIрироду i суспiльство

зк06, Здатrлiсть використовувати iн(lормацiйнi i комчнiкацiйнi технологii.

ЗК08. l(irr1 ваIIIIя l.а tltlвага рiзноманiгtttrсr i t а м,l;tь.гику.ltьтурностi.

з

|, опuс навчctlьпoi duсцutъпiнч кФiлософiя>l

Найменуваtlня показникiв

Кiлькiсть крели.гiв 3

Загальна кiлькiс.гь годин .- 90

тижневих годин для денноi

Галузь знань:
02 Культура i мистецтво

Jдооувачl 
..першого (бакалаврського)

рtвня вищоi освiтиъ
Слецiальнiсть: 026 <Сценiчне
мистецтвоD

Освi,t,ньо-професiйна програма
KAKтopcbKa майстернiсть>



зк09. Здатнiсть до абстрактного, критичного i образного мислення.

ЗКl0. Здатнiсть виявляти няrriп-о,,.,,., ^-'Украiни, ;,;;;;Й"ui#НilJ"Н:;:Ж:*:i'*"Ж?,Хil'";#;",ЛбаТИ Про нацiонально-культурний i духовний розвитокСп_ецiальнi (фаховi, прелметн i) *o"nur."r"ocTi (СК):
СК02, 3датнiсТь до творчогО сприйнятrя .:]J.. Ио. ,Цr.ор.ння у художнiх сценiчних образах.СК05' 3ДаТНiСТЬ ДО ПУбЛiЧНОi ПРеЗеНтацii результату своет творчот (inr"r.*ry.no"oi) дiяльностi,СК06, Здатнiсть до оперування специфiчною системою виражальних засобiв при c'BopeHHi та виробництвi сценiчноготвору.
СК08, Здатнiсть оперувати новiтнiми iнформацiйними й цифровими технологiями в процесi реалiзацiI художньоi iдеi;ýЖ:iil:: :1 J :}Jlj fi :[l"fi:: ; 

О""*rо,Т;', 
.;,,,, ;.,;: _,.,,.о.,. с це н iч н о го мвидатнихмайстрiв. v,lrч,lРg^ lo DилdХ сценlчногО мистецтва, творчiй спадщинi

4. Програмнi результати навчання (ПР): t 'прOз. в
пр04 зIi;хl;l'#Нl'i-';:""Р,'';'Jffiffi;;#Тхr".Г.J;,,ч"#iн,хi,l,т"лL,J#,"il.,ц""н 

та iншихджерелах.

o.-i..u,Ё|ull;.,?3l'Jiliri,lЪTffii ХУДОЖНЬО-ВИРажальнi та технiчнi засоби вiдтворення креативного задуму при
ПРl 3, Знати ocHoBHi етапй (епохи,стилi, напрямки) у розвитку театру, лiтератури, образотворчого мистецтва,музики, KiHo; ocHoBHi факти про ,"ru."r* особистостей ; ;ddi;"-ецтва; класифiкувати види тажанри сценiчногомистецтва.

ПРl5, АНалiзувати та оцiнювати лосягнснuо
УРахУванням i.."p,i"i" -"#-;J:'Y;il:,,j::]l*"n" *УОО*П_'*Оi.__1ljЬТУРИ, твори лiтератури та мистецтва зЫ*й"r".,.й;;;iТ*}'r#JJiХ!,ll;JДЙСНЮВаТИ uР'-УМеПiОuапий критичний аналiз TBopiB сценiчного мистецтва.

ПР l 8. Зfi ати ocHoBHi iапопи й"#il:-#ioхТнЬоГо 
процесУ

пр2l, Презентувати ре3ультати лрофесiйцоi дьльностi та проектiв у сферi сценiчного мистецтва доноситидо фахiвцiв i нефахiвuiв iноор"uйо, iд.i. io:gr*"; pi*.r"r. .р.у"ентацiю та власний досвiд.
Жi?;ri#Ъ;"'J;#J.'r"--':H::*:i."'o*'o"o"i; u",unlr'r' 

"оrrу та мовленнсву компетентнiсть. волOдiння
л риси персонажа, 

"4!l" 
',vJr\PrrDolи 

Ja л0lIоМогою словесноi дii вн}трiшнiй cBiT. соцiалйi, психологiчнi, нацiональнi
5. Результати навчання за дисциплiною:

4. aBToHoMHicTb та вiдп9вiдальнiсть

Реlуль гатll паоЙЙ"l1.1ппй
2, вмiти; J. комунiкаuiя;

Форми (таlабо
методи i

тех нологiТ)
викладання i

N'lетодlr оцiнювання та
пороговий критерiй

оцiнювання (за
необхiлнiстю)

Рез_ультати навчаI{}lя

l,а l}IоземlIою м()вами ),cHtl i tlисьмово.
MHI. мн2.

M}l_], MlI1. мн5 Mol, мо2, моззrм.*.
llрUчlgсtинlи лIтературi. в мережi lHTepHeT тЬlнlllих джеDелах

MHl, мн2.
мн3, мн4. мн5

MHl, мн2.
мн3, мн4. мн5

Обирати

111нlчнi.засобИ вiдтворення креатLtвного задумупри реалiзацii сцснiчноготвоDч (ппоЁктv) MoI, мо2, моз

мистецтва! музики, KiHo; 
' 
ocHoBHi' ф;;" ;;;видатних особистостей у сферi 

""...urJu,класи(liкувати види та жанри сценiчного

MHl. мн2,
мн3, мн4. мн5 Mol, мо2. моз

урахуванням iс,горичного конl,ексту. Здiйснюватиаргументований критичний аналiз .rЪоi,сценlчного мис.t,ецтва. Виявляти ,anoanuji.
РОЗВИТКУ' СУЧаСНОГО мистецько_художнього
процесч.

Знати п.,Бй--ййй психо:lогii'

MHl, мн2,
мн3, мн4. мн5

MFll. мн2.
мIJз, Ml11. мн5

MHl, мн2,
мн3, мн4, мн5

мистецтва. доносити до фахiвцiв l n.qr*iuuluiНфОРМаuiю. iдеi, проблеми, рiшення,аргументаuiю та власний досвiд.
MoI, мо2, моз

Знатиffi
,uU.r.ouo.r', u"ron"r"'' roo'iXolJu rlTl.'"'"ý

MHl, мн2.
мн3, MlJ4, мн5



Koi\l петентн icTb. володi нЙ
розкривати за допомогою ""л-:;,,л;""^'::nHvTnirlr_i; л..:_ могою словесноi дirвнутрiшнiй cBiT. соцiалrнi, 

-".."-""".'.,ii'
нацiональнi риси лерсонажа.

навчання дисциплiни iз програм ними результатамrr навчанняякi не do блокiв
fely,;rbTaTll навчання лисuиплiни (кол)Програмнi результатtl навчання (tlазва)

* r roui
1,льтурнi. HayKoBi цitlltосl,озумiння icTopii та ,r-:'"::::::,yltя 

суспiльства на ocHoBi,озумtннЯ icTopii та закr 
, ,J v,l!JlD'! D4 п4 UL;HOt]l

frl** i:,? :#:Ё ililji j#r Ti" iil;ш;i]
:. -. :лglп,9lD JdgIOсовувати знтня у практи туаttiях.к б. J]aTHicTb викорисrrl#
ехнологii.. 

_. - _..l\vP,,! ttlВ}tsЗТи lн(lормачiйнi i поrупiЙчiйпi

к 3. ЗдатнБ; цтку суспiльства, технiки i те*попо.iИ..

к8. I_{iнуваrrня повага рtзноманiтностiльтикуJIь,
К 9. ЗдатнББ ло абстрактного. критичного i обраЙББlислеlIня
К lO. здат;
ou* npo' пuч,'"'#r"J,"'ЦlОНаЛЬНУ 

С"iЛОМiст,, пйрffi]]
'краiни. Ппекятt -л"-,.,,,.:Jj]r]урниЙ 

i духовний розвиток
1;r,'н,ч.плекати.J*,.''i'-i""'"iЬ;"''rl:;:'#1" 

j,Ъ'#"-Т

7, Схема фоо'|.:1::, оl(rнки згiдно розлiлу 7 кПоложення про органiзацiю освiтнього процесуНЖН'J.",lffi;;Т,';"Н;;?;irffi;;;, :u,u.оrженого рiшенням'вченоi ради вiд зо жо,,"я 20l8 р,,види тА мЕтоди нАвЙriЙ;"i оцlнювАння

в [{ацiоllа.qьнiй

уведеtlого в дiю

мЕтодli ндвчдllня
MI I| (..l()lJеUIlиЙ \!LtlO,t:
MtI2 ]\.lс,t.од lIorlctletl|lr]:
MIi3 - пreTo;t
мr l+ - по..од .хfi;i:il,il,;:ерелами 

знаны

МlI5 * практи:]]i1l iuе;од 1коHc.,e,.l.1,.anня. тез}.ванllя, allol.yвatlробо,га, розв'язаяня nponrnnn"* aой*, ня, реценз}tsання, iндивiлуалыrа ttауково-доолiдна
l\{ Е To/i и о ц I н ю Bi; i 

"; 
ffi 

"Н+;Ъ]ýilЖ:ff il|;рягу 
ва н н я то що )

МО I- 1,crre абtl tlисьл.tоlзе огlит},l]аtlня:
Мо2 . _ril.rtll tlBe спi,lкr |jання:
МО3 - презенl arrij. резj.lrьта.liiо n"no,,n,,,

п,о.,*х:.о;ж:;;*l*i:::;;;#Ц;'iТff i#J]i"..;,i*,",,
органiзачiя оцiнювання:
l) Заr,r,,rя успiulпого оп
2) Зд"Ьrr;;; ;;;;;,i;;;l1""'"lJЯ 

КУРСУ СТУ'Цеtll'И tttlВИltНi бУТИ присуr,нiltли ttit Bcix ау,,lи1l)рних за}Iя.ггях;,u lпл"Ьiлуо,,;,;;,,;;;;''" 
маtо,гь браr,и актиl]н},учас,гь в обговореннi n",.nr,, ,,роп'"чного заl]ятт,

jiЦТý",",11,j;#r*;iiЦ::il,'::'"'""ХХ ЗаllЯl'Ь' 
'no"o"'b o"nonyno," i"o""i,yo,*"y .*:.i,Ш";Н:l;ЪНЖ;llТ;

*;""",;;;;Й;;;,;;:];,:J:::Ж;i::1ИСЬIllа ЗаНЯ'ГГЯ беЗ загtiзнень. у разi заltiзt;еrtня здобувача бiльше нiж на п,ять (5)lуска,гlJ такого здоб_чвача виtцоi. 
"."i 

,;;; ;ir;;oiii, u 
"пiи 

вiлбувасться .un"-, ."l t lIсrrриrr1 сrИ\l('. llI()б ]-rtlбr11;1,1| tзиultli.tlсвirи ltt
,]|,,I.. 1,nu,,n}' .вi;tсу,гrlостi ,,r,,Oyn,ii, ;;;; ",|:1_1l..кали заlIяl"гя без поважних Ilричин;
З,liйС'r'ок,r,ос, uiдuuЬiд,rо 

"" 
;;;Б;;; ;;;::1i,:..'"'" 

З IlОВаЖНИ\ llПИЧИН 
'i,''npuu,orun,,, ,u

ýill*;i||;"?*'nJJ,J'lli;i,]|''IT:;:lj,:J:l : ;]iЖ;jlT :liililll }:i'l;|t{};,;;idi::;Tii"T,'"ЖlJ;-.-}Hi
6) МiнiпIа;rыrа кi.,tыtiс i ь
7) за.цiк висl.ав.lясться.tiабllаtllIх,\Ilродоl]rl(се\tес,груба.llitlд,,11 доll),ск),r",rarr;; ,п^vОrП' 

ZUlб Р" УВеДеНОГО В ДiЮ НаКаЗОМ

,.', *нljfui*:,*;,,lffi {Т.x" i НЁ-'','.ffi 
jlЛ;ilffi 

;; ::: ll 1 ] ] " : : 
п 

" 
и набрав су му

8 t С,,liл no,,pnn,1 ,,.i,,.оlпа.,.пii.,,,оi'r"ОЪ".*.,r".iякi truбра,,iи npo,, o'-on, семес,гру менtле 80 O-i" ооjJ''rт,lн:жж:Jлu*,* .Ь
91.flo зtuliкl,допускаються лише Ti .ooOy"u"i, oni вiдвiдали не менше 90оZBcl прltк,t и ч lli lаня,гl я. _]о ек ia \lcllv 

"; 
,r;; ;;," l].."",";,:1,j.T 

не менше 90о i, занять курс1 . Злобчвач ro""i,;,p;;;;;;,,,'J.;#.i*i,i]P,:#iJ;i,..n'.i?;'}:' no" u'ом,, in[" ;i;Ь::::::iй;;#;r:;.ТТ;'-"r'rUlffiJ:нfi:
)'ГОВИ]\l ЛО ceпriHapy. .го i.акий сl )деll г .гonorn Ьу* ,,"допуlлеi{ий ло заriку.

5



l 0) ПРИСУТНiСть Bcix здобувачiв вищоi освiти на залiку е обов,язковим.

J 
j l у':ffi; l # Ж"Тt ЁffЁЩФ, ;:ff :;ь:l ifl1;;;, 

" 
ж,;#хж,ý} ;:хт,, 

y 
: 

ас в о сння здо бувач ам итемою поточНого заняття,по*uaу npu*r"r"oi роОоr". вlти проводиТься за допомогою усного on"ry"u"n" ,u

-_-Црц

ý
сп

20

Семестрова кiлькiсть
балiв

40

80

Залiк

20

ю

Пiлсумкова
оцiнка

60

l00

MiHiMyM

Максимум

Сума балiв за Bci види
навчальноi дiяльностi

()цiнка ECTS
оцiнка за нацiональною шкалою

з обов'язковим п вив.tенt.tям дисциплi ни

Назва роздiлу, теми

Тичнi/лекrцiйнi
II курс fVсеместр

11,.,,з.11.,еKpalHax.

1.4вивченпrffi
_ви_ведення 

б_рiв. Проби *""on"".ro"o Йr*,четlепа. Особливостi вiдблискiв r, ;Й;i,."
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2 l 2
I.6, Змiня rЬлл-,, _7

2 l 21.7- Змiня ,о-о -]Е
l l 2

2
l

I

2 l 2

oo""ui". 
._ -r.aIrtr r yrrlvl. r риryl зJtоГо 1сумного)

5 l 2
уп]чi хаuIJOго та здорового обли.rчя :

l

i 22.4. особливос"i о
ди""uо"о обrrr.rчr. 

--" rY{rrvlY lvruJluлoгo l
1<D-.__--Y Ъ

l 2

2
1J

!
1
4

I

l 4

l 2
{JyHa. r рим <ll'epo>

а г,., l 2

4 2

4 l 2

J l 2

l

l

l
_)

l J

J l 2

l l 2

5 2 J

5 2 4

4 2 4

п rъ
4 2 J

залlк

g.ug.o за семестр 90

90

32 58
бсього за курс 17 58

Загальнrtii обсяr 9() tоd.:
Лекцiй - ]6 lcl|,
ГIрак,гичrri - ]6 sod.
Самостiйна робоr.а 5В zоr).

9. Рекомендованi дrкерела:l, Аrrджан А.. []очаttеttкий tO. Грим в кино. - М.. l957.2. Воскресснский д. К, С'rrсllичссrtий iриvr. - СlГIб.. l9I03 l'1,cbKoB С]. ИскусOтво гриi\,tа, _ м,. l932.4. Кr,зttеtlов В, I(iHo (liзiоlrомiка, - л.. l97з.

: Ливltитtt l . Г, Грим i пlrрttк. - XapbKiB, I935,

9 Ли Бсйган. l-рим лля театра! кино и телевидения, - м., I997.7. Лсбе,,rинский П. l рим, - tlзд-во 2. - С/Пб.. l9l2.
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8. Леttсьttий А.Г, I,Iотатки гlро MriMiKy i грим. - к,, l890.9. Jlогинов В. Заметки
l0 JlbBoB IJ грим,"uoJ,'.iT,H:-,T;,I"" 

- М" 1978

l i, JIьвов Н. Бессды об
I2. макульский с. в ,J;:]:';": Ш;}." 

*'О""Л 
"ХУа<lЖеСТВеННаЯ саivо,lея'ельность" jyg 6, 8. I l. - м., l959.

l3, Сlыромяr,rlикова И.С. Исrtlрия Ilрически. ..Высluая шкоJIа'.. - м.. l9t]2,l4. Сыроплят.никова И.С. Т.""опо."о.оrпоо...Ju,.uiая tUKo.ra'., - м,. l99l.l5. Сорокиrr IJ, Как гримирOваться. - м., l933.I6. 'I'a.,lbMa Ф. Мемуари. - М,. l9З l .

l7. Хрестоматия актера. - М., l930.
]8. IIlaloxiH I. Грим у TeaT.pi i в Killo. - I(.. l97 l.l9, IIlкоlrьников С. I-рим, - Минск. I969.20 IIIухлина Г. l'рим. - М,. I956.
2l, Сыромяr,ник()ва И,(i. Искусс,гв() гри\lа и \1аl(ия)(а.- риI IOJI класик.-\4..2()05.
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