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Назва курсу Грим 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури та мистецтв, кафедра театрознавства та акторської 

майстерності 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (Актор драматичного 

театру і кіно) 

Викладачі курсу Магденко Катерина Євгенівна 

Контактна інформація 

викладачів 

E mail Magdenko.katia@gmail,  

Тел. 0936688887 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб мати уявлення про грим у 

професійній діяльності актора. Тому у курсі представлено як огляд 

ретроперспективи гримерського мистецтва, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для підготовки і гримування .  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Грим» є вибірковою дисципліною з спеціальності 

«Акторське мистецтво» для освітньої програми, яка викладається в 6 

семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Грим» є 

ознайомлення студентів із технікою гримування і особливостями гриму 

в акторів, а також із основами композиції гриму. Навчити студентів на 

практиці використовувати здобуті знання. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1. Раугул Р.Д. Грим. – Л.,М.: Искуство, 1947. – 248 с. 

2. Поллукс. Ономастикон. Пер.С.О.Ц ыбульского.Греческий 

театр.СПБ, 1904.   

3. Воскресенский А. Сценический грим. 2-ге узд. СПБ, 1910 

4. Клепиков А. Первые уроки грима. РТО, М., 1923 

5. Лившиц П.Б. Сценический грим. Изд. «Искусство», 1939 

6. Лебединский П. Грим. 2-ге узд. СПБ, 1912 

7. Раугул Р.Д. Грим.ГИХЛ, 1935 

8. Рославлев В. Общедоступное руководство грима. Омск, 1919 

9. Шиловский-Лошивский К. Курс театральной гримировки. 

«Артист», 1890 

10. Новлянский Н. Искусство грима. Теакинопечать, 1930 

11. Епихин Дм. Самодельнье театральне парики и наклейки. ГИХЛ, 

1931 
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Додаткова література: 

1. Боборыкин. Театральное искусство, СПБ, 1872 (глави о гриме). 

2. Гуськов С. Искусство  грима. Гизлегпром, 1932 

3. Завадский Ю.А. О внешнем оформлении образа. М., 1934 

4. Заскальный С. Грим. Большая советская энциклопедия. 

5. Заскальный  С. Грим. Изд. Им. Поленова, М., 1925. 

6. Рославлев. В. Ощедоступное руководство грима. Омск, 1919 

 

Тривалість курсу 120 год. 

 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 88 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати  

• теоретичні основи предмету; 

• анатомічні основи гриму; 

• сучасні прийоми гримування 

- Вміти 

• використовувати теоретичні прийоми гриму; 

• застосовувати знання з гриму в практичній і професійній 

діяльності 

Ключові слова 
Грим, образ, маска, амплуа, колір, катакалі, цінь, дань, чоу, комедія 

дель арте, фарба, жири, силікони, текстура, рідкі текстури, сухі 

текстури, очищення, основа для гриму, тон, розтушовка, закріплення 

тону, череп, м’язи.  лінія, колір, кольорове коло, первинні і вторинні 

кольори, компліментарні кольори, холодні і теплі кольори. світлотінь, 

лінійний грим, підводка, губи, очі, брови, фактурний грим, старе 

обличчя, молоде обличчя, товсте обличчя, шрамування, поріз 

композиція, підготовчий етап гриму, персонаж, образ, наклейки,  

накладки, альгінат, гіпс, bald cap, латекс аерограф, фарби, бодіарт. 

Формат курсу Очний   

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. Грим як один з елементів зовнішнього оформлення образу 

актора  

ТЕМА 2 Матеріали для гримування. Компонентний слад засобів 

ТЕМА 3 Анатомічні основи гриму 

ТЕМА 4 Технічні прийоми гриму. Основи колористики 

ТЕМА 5 Кардинальна зміна зовнішнсті. Фактурний грим    

ТЕМА 6 Створення образу за допомогою гриму 

ТЕМА 7 Основи використання спецефектів при розробці образу. 

Пластичний грим   

ТЕМА 8. Робота з аерографом 
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Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  дисципліни 

Майстерність актора, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату гриму, розуміння важливості гримерського мистецтва для 

актора 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, тьюторство.), дискусія 

Необхідне обладнання Гримерські дзеркала, комп’ютер, проектор, аерограф. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50 

• іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
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Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Грим як невід’ємна частина сценічного образу. 

2. Грим в індійському театрі.  

3. Грим в китайському і японському театрах.  

4. Грим  в грецькому та римському театрі.  

5. Маски «комедії дель арте»  

6. Дайте характеристику матеріалам для гримування 

7. Розкрийте особливості гримування відповідно до типів 

анатомічної будови черепа актора 

8. Мімічні вирази актора і грим який їх підкреслює. 

9. Розкрийте особливості гримування при різних емоціях, зокрема 

при гніві, сміху. печалі.  

10. Робоче місце для гриму. Підготовка обличчя актора. 

11.  Загальний тон. Прийоми накладання загального тону. Робота з 

розтушовкою.  

12. Прийоми зняття гриму.  

13. Основні засоби виразності  у гримі: лінія, колір, світлотінь. 

Лінійний грим. 

14.  Колористика в гримерському мистецтві.  

15. Технічні прийоми гриму. 

16. Можливості використання непрофесійних засобів у 

гримерському мистецтві. 

17. Прийоми гримування окремих частин обличчя. 

18. Схема гриму молодого обличчя. Схема гриму старого обличчя. 

Схема гриму товстого обличчя. 

19. Характерний грим. Структурно-об’ємні прийоми гриму. 

20. Грим як компонент образу. Основні етапи роботи над гримом. 

Підготовчий етап композиція гриму. Створення проекту гриму.  

21. Види гриму. Корективний грим. 

22. Молодий чоловічий грим: характерний молодий грим. 

23. Молодий жіночий грим: характерний молодий грим. 

24. Характерний старечий грим (жіночий і чоловічий). 

25. Національний грим. 

26. Історичний грим. 

27.  Казковий грим. 

28. Роль наклейок у гримі. 

29. Процес створення об’ємних латексних накладок. 

30.  Робота з аерографом.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
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завершенню курсу. 

 
 
** Схема курсу 
  

Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1 тиждень 

6.09.2019 
Вступна лекція.  

Грим як один з 

елементів 

зовнішнього  

оформлення 

образу актора 

Лекція  Раугул Р.Д. Грим. – Л.,М.: 

Искуство, 1947. – С.3-36 

Поллукс. Ономастикон. 

Пер.С.О.Цыбульского. 

Греческий театр.СПБ, 

1904. – С.57 
 

  

2 тиждень 

13.09.2019 
Значення 

гриму в різних 

театрах. 

Практичне 
заняття 

   

3 тиждень 

20.09.2019 
Матеріали для 

гримування 

Лекція  Раугул Р.Д. Грим. – Л.,М.: 

Искуство, 1947. – С.37-46 

Воскресенский А. 

Сценический грим. 2-ге 

узд. СПБ, 1910 

  

4 тиждень 

27.09.2019 
Особивості 

роботи з різними 

видами 

матеріалів та 

текстур 

практичне    

5 тиждень 

4.10.2019 
Анатомічні 

основи гриму 

Лекція  Раугул Р.Д. Грим. – Л.,М.: 

Искуство, 1947. – С.47–64 

Клепиков А. Первые 

уроки грима. РТО, М., 

1923 
 

  

6 тиждень 

11.10.2019 
Підготовка до 

практичних 

вправ. 

Вправи по 

гримуванню 

Практичне 
заняття 

   

7 тиждень 

18.10.2019 
Технічні 

прийоми гриму. 

Основи 

колористики 

Лекція Раугул Р.Д. Грим. – Л.,М.: 

Искуство, 1947. – С.65–85 

Лебединский П. Грим. 2-

ге узд. СПБ, 1912 
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8 тиждень 

25.10.2019 
Прийоми 

гримування 

окремих частин 

обличчя 

Практичне 
заняття 

   

9 тиждень 

1.11.2019 
Кардинальна 

зміна зовнішнсті. 

Фактурний грим    

Лекція Раугул Р.Д. Грим.ГИХЛ, 

1935 

Рославлев В. 

Общедоступное 

руководство грима. Омск, 

1919 

  

10 тиждень 

8.11.2019 
Структурно-

об’ємні прийоми 

гриму. 

Практичне 
заняття 

   

11 тиждень 

15.11.2019 
Створення 

образу за 

допомогою 

гриму 

Лекція  Раугул Р.Д. Грим. – Л.,М.: 

Искуство, 1947. – С.151-

160 

  

12 тиждень 

22.11.2019 
Практичні 

вправи зі 

створення образу 

персонажа за 

допомогою 

гриму. 
 

Практичне 
заняття 

   

13 тиждень 

29.11.2019 
Основи 

використання 

спецефектів при 

розробці образу. 

Пластичний грим   

Лекція  Шиловский-Лошивский 

К. Курс театральной 

гримировки. «Артист», 

1890 

Новлянский Н. Искусство 

грима. Теакинопечать, 

1930 

Райков Д. – Основи 

пластичного гриму  
 

  

14 тиждень 

6.12.2019 
Створення 

накладок з 

латексу, іх 

практичне 

використання. 

Практична 

робота зі 

штучною кров’ю. 

Практичне 
заняття 

   

15 тиждень 

13.12.2019 
Робота з 

аерографом 

Лекція Раугул Р.Д. Грим. – Л.,М.: 

Искуство, 1947. – С.163– 

219 
 

  

16 тиждень 

20.12.2019 
Практичні 

вправи з 

Практичне 
заняття  

   



 8 

використанням 

аерографу 
 


