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та майстрів виробничого навчання 
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№ 
з/п 

Навчальні предмети 
Кількість годин 

Всього годин Базовий блок 
Модуль 
ПЕР-П.1 

Модуль 
ПЕР-П.2 

Модуль 
ПЕР-П.3 

Модуль 
ПЕР-П.4 

1 Загальнопрофесійна підготовка 42 42     
2 Професійно-теоретична підготовка 245 147 26 20 39 13 
3 Професійно-практична підготовка 449 42 36 96 54 221 
4 Кваліфікаційна пробна робота       
5 Консультації 20      
6 Державна кваліфікаційна атестація 7      
7 Загальний обсяг навчального часу (без п.5) 744 231 62 116 93 234 

 

  



Професія «Перукар (перукар-модельєр)» 
Кваліфікація: загально професійний блок, перукар 

Загальнопрофесійна підготовка 
Одиниця 
модуля Предмет 

Кількість 
годин 

Зміст програми 

БК.1 Основи галузевої 
економіки та 

підприємництва 

17 Тема № 1 Галузева структура економіки України 
Галузева структура економіки України. Класифікація галузей промисловості. 
Основні галузі промисловості України. Тенденції їх розвитку. 
Сучасний стан економіки країни. 

Тема № 2 Підприємництво як організаційна основа бізнесу 
Підприємство в системі ринкових відносин. 
Функції підприємств. Критерії класифікації підприємств. 
Види підприємств. 
Приватні, колективні і державні підприємства. 
Тематичне оцінювання № 1. 

Тема № 3 Основи організації та управління підприємством сфери послуг 
Методи управління підприємством. 
Організаційні структури управління підприємством. 
Сучасні принципи управління підприємством. 

Тема № 4 Реорганізація і ліквідація підприємств сфери послуг 
Визначення мети і завдання підприємств. 
Життєвй цикл підприємств. 
Ліквідація підприємств. 

Тема № 5 Фінансова база підприємств сфери послуг 
Розробка і обгрунтування виробничої програми підприємства. 
Бізнес-план, його призначення і структура. 
Тематичне оцінювання № 2. 

БК.2 Основи трудового 
законодавства 

10 Тема № 1 Права громадян України на працю. Трудовий договір 
Основні трудові права і обов'язки працівників. 
Особливості регулювання праці деяких категорій працівників. 
Трудовий договір, його зміст та форми. Підстави припинення трудового договору 

Тема № 2 Соціальні гарантії та соціальний захист працівників 
Право громадян України на зайнятість. 
Контроль і відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення. 



Регулювання та організація зайнятості населення. 
Тема № 3 Правове регулювання робочого часу і часу відочинку. 

Види робочого часу, зумовлені його тривалістю. 
Час відпочинку. Трудова дисципліна. 
Пільги для працівників, поєднують роботу з навчанням. Щорічні та додаткові відпустки, 
порядок їх надання. 
Тематичне оцінювання № 1. 

БК.3 Інформаційні 
технології 

15 Тема № 1 Інформація та інформаційні технології 
Поняття про інформацію та інформаційні технології. 

Тема № 2 Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології  
Програми створення текстових і графічних документів. 
Розробка і створення логотипу засобами графічного редактору. 
Стилі оформлення та подання інформації. Поняття фірмового стилю. Розробка окремих 
елементів фірмового стилю. 
Розробка і створення бланку ділового листа засобами MS Word. 
Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. 
Розробка і створення рекламного буклету засобами MS Publisher. 
Загальні відомості про створення презентацій засобами MS PowerPoint.. 
Створення презентацій засобами MS PowerPoint. 

Тема № 3 Мережні системи та сервіси 
Основи мережних систем 
Пошук інформації в мережі Internet (за напрямком професії). 
Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі. 
Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямком професії). Загальні 
відомості про Internet. 
Створення публікації «Інновації в професії». 
Основні мережні сервіси. Браузери і пошукові системи. Використання електронної пошти. 
Реєстрація на поштовому сервері. 
Тематичне оцінювання № 1. 

Професійно-теоретична підготовка 
ЗПК.4 Охорона праці 30 Тема № 1 Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і 
завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові 
вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з 
підвищеною небезпекою. 
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про 



охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». 
Основи законодавства України «Про охорону здоров’я», Закон України «Про  пожежну 
безпеку». 
Закон України «Про використання ядерної енергії та  радіаційну безпеку», Закон України 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 
Закон України «Про колективні договори і угоди». Основні  нормативно правові акти з 
охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. 
Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. 
Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під 
час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 
Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про 
працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці. 
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з 
працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. 
Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні 
причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи 
запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, 
санітарно – виробничі, методико – профілактичні. 
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і 
медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на 
виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 
Тематичне оцінювання № 1 

Тема № 2 Основи безпеки праці у галузі 
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення 
яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. 
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за 
професіями в галузі. Захист від дії хімічних чинників. 
Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, 
сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні 
різних видів робіт. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних 
умов. 
Мікроклімат виробничих приміщень. Правила та заходи щодо попередження нещасних 



випадків і аварій, які характерні для професії перукаря: ураження електричним струмом, 
травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи. 
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. 
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх 
вплив на безпеку праці). 
Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці 
(почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці. 
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича 
гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці. Вимоги з 
техніки безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. 
Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні 
написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 
Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою 
або таких, де є потреба у професійному доборі. Запобігання виникненню аварій 
техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії. 
Тематичне оцінювання № 2 

Тема № 3 Основи пожежної безпеки 
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого 
вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних 
місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних 
приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості 
речовин. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, 
самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і 
незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості. Організація 
пожежної охорони в галузі. 

Тема № 4 Основи електробезпеки 
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм 
людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина 
напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. 
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним 
струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Робота з 
переносними електросвітильниками. 
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та 
індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та 
пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. 



Робота з переносними електросвітильниками. Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд 
від блискавки. Правила поведінки під час грози. 

Тема № 5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. 
Основні гігієнічні особливості праці перукаря. Вимоги до опалення, вентиляції та 
кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила 
експлуатації систем опалення та вентиляції. 

Тема № 6 Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках  
Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при 
пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. Засоби надання першої допомоги. 
Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування. 
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. Припинення 
кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. 
Правила накладання пов’язок, їх типи. Транспортування потерпілого. Підготовка 
потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 
Тематичне оцінювання № 3 

ЗПК.6 
ЗПК.7 

Перукарська справа 63 Тема № 1Вступ 
Професія перукаря в сучасному житті людини. Вклад вітчизняних майстрів перукарської 
справи. 
Навчальні заклади професійно технічної освіти та їх роль у підготовці кваліфікованих 
робітників для населення України. 
Ознайомлення з освітньо – кваліфікаційною характеристикою перукаря, кваліфікаційним 
рівнем та програмою. Навчально – виховні завдання та структура курсу. 
Поняття про трудову дисципліну. 
Тематичне оцінювання № 1 

Тема № 2 Історія перукарського мистецтва 
Вплив зачісок Африки та індіанців на розвиток перукарського мистецтва. 
Вплив зачісок Єгипту на розвиток перукарського мистецтва. 
Вплив зачісок Давньої Греції та Риму на розвиток перукарського мистецтва. 
Вплив зачісок Середніх віків та  Ренесансу на розвиток перукарського мистецтва. 
Вплив зачісок епохи Бароко та Рококо на розвиток перукарського мистецтва. 
Вплив зачісок епохи Директорія та Ампір на розвиток перукарського мистецтва. 
Вплив зачісок епохи Бідермейєр та Новий час на розвиток перукарського мистецтва. 
Вплив слов’янських народів на розвиток перукарського мистецтва. 
Прикраси для волосся. Використання засобів декоративної косметики. 
Сучасні зачіски, вплив технічного прогресу на розвиток перукарської справи. 



Тематичне оцінювання № 2 
Тема № 3 Приміщення та обладнання перукарень 

Основні поняття про норми проектування перукарень. Типи перукарень.  
Поняття про салон – перукарню, відмінність її від звичайних перукарень. 
Приміщення перукарні (основні робочі зали, приміщення для обслуговування персоналу, 
приміщення для прийому відвідувачів). 
Санітарні норми площі на одне робоче місце перукаря. 
Освітлення перукарень та робочого місця. 
Основні відомості про опалення, вентиляцію, кондиціювання повітря, водовідвід, 
каналізацію, електрообладнання, газ. 
Обладнання перукарень. Вміст та вимоги до санітарно - технічного обладнання перукарні. 
Робоче місце майстра. Правила його використання. Санітарні вимоги до складу робочого 
місця. 
Обладнання робочого місця.  
Технічний прогрес та його вплив на видозміну обладнання. Нові типи обладнання. 
Тематичне оцінювання № 3 

Тема № 4Інструменти та електрообладнання 
Основні поняття про інструмент, пристосування та апаратуру. 
Інструмент для розчісування. Прийоми тримання при виконанні різних операцій. 
Щітки їх види призначення, правила користування. Вимоги охорони праці, дезінфекція. 
Ріжучий інструмент їх форма, розмір, різновиди, призначення та відмінність. Визначення 
якості точіння та гостроти ножиць, правила їх зберігання та догляду за ними. 
Прийоми тримання ножиць. Сумісна робота ножиць та гребінця. Вимоги охорони праці під 
час роботи з ножицями. 
Лабораторно практична робота № 1: Схематично зообразити прийоми тримання гребінця та 
ножиць. 
Бритва, її призначення, назва частин, різновиди. Бритва, прийоми тримання догляд та 
зберігання. Дезинфекція бритви. Вимоги охорони праці під час роботи з бритвою. 
Тематичне оцінювання № 4 
Електричні машинки. Прийоми роботи з машинкою. Вимоги охорони праці під час роботи з 
машинкою. 
Бігуді, їх типи. Переваги та недоліки. Призначення, правила використання бігуді. 
Щіпці для завивки волосся, їх різновиди, назва та призначення частин. Правила 
користування щипцями. Вимоги охорони праці під час роботи щипцями, правила 
зберігання та догляду. 
Інструмент для виконання хімічної завивки. Прийоми роботи з інструментом. 



Електроапаратура для сушки волосся, її конструкція прицип роботи, правила користування. 
Вимоги охорони праці під час роботи з апаратом для сушки волосся. 
Фен,його будова, призначення, різновиди принципи дії. Прийоми роботи при укладанні 
волосся. Вимоги охорони праці при роботі з феном. 
Клімазони, інфрагрілка, її будова та призначення. правила використання та вимоги охорони 
праці. 
Тематичне оцінювання № 5 

Тема № 5Підготовчі та заключні роботи 
Правила прийому відвідувачів та культура обслуговування. Правила підготовки робочого 
місця для обслуговування відвідувачів. 
Підготовчі роботи перед виконанням перукарських робіт, підготовка інструменту, значення 
раціонального його розташування. 
Перукарська білизна. Норми витрат білизни. Використання одноразової білизни.  
Заключні роботи. Правила розрахунку відвідувачів. Кошторис цін на виконання 
перукарських послуг. 
Тематичне оцінювання № 6 

Тема № 6Миття голови 
Миття голови шампунем. Технологічна послідовність роботи. 
Правила нанесення миючих засобів на голову, рух рук під час миття. 
Миття голови хною. Правила приготування хни, нанесення, час витримки, заключні роботи. 
Миття із застосуванням спеціальних препаратів по догляду за волоссям.. 
Правила застосування препаратів відповідно за призначенням. Норми витрат препаратів. 
Ознайомлення з кошторисом. 
Тематичне оцінювання № 7 

Тема № 7Основи перукарського мистецтва  
Загальні відомості про стрижку. Види стрижок: контрастна та неконтрастна. 
Форми стрижок: масивна, прогресивна, рівномірна, градуйована. Зони волосяного покриву 
голови. 
Фізичні особливості форми голови та обличчя. 
Зони волосяного покриву голови. 
Волосся: колір,тип,якість та текстура. 
Операції стрижки: окантування, стрижка способом «на пальцях», градуювання, зведення 
волосся нанівець, філірування. 
Стрижка машинкою. Технологія виконання послідовність операцій. Визначення якості 
стрижки. 
Види барвників. 



Тематичне оцінювання № 8 
ЗПК.8 Матеріалознавство 22  Тема № 1 Вступ 

Загальні поняття про парфумерію та косметику. 
 Тема № 2 Відомості про шкіру і обличчя 
Будова  шкіри. 
Волосся: види та колір. 
Волосся- причини випадіння 
Види пошкодженого волосся. Симптоми нездорового волосся. 
 Тема № 3 Вихідні матеріали для виготовлення парфумерно-косметичних товарів 
Кислоти, основи, солі. 
Жири. 
Воски. 
Емульгатори. 
Запашні речовини. 
Желеруючі речовини. 
Біологічно активні речовини. 
Смоли й бальзами. 
Наповнювачі. 
Спирти. 
Розчинники. 
Вуглеводні. 
Консерванти. 
Барвники. 
 Тема № 3 Миючі засоби 
Сучасний підхід до миття волосся, вимоги до властивостей та якості води Шампуні та їх 
види, склад і властивості, вимоги до якості. 
 Тема № 4 Дезінфікуючі та кровоспинні засоби 
Види, найменування дезінфікуючих і кровоспинних засобів. Методи знезараження 
інструменту 
Тематичне оцінювання № 1 

ЗПК.9 Основи санітарії та 
гігієни 

20  Тема № 1 Вступ 
Роль санітарно-епідеміологічних станцій в забезпеченні контролю за виконанням 
правил облаштування, обладнання, вмісту перукарень. Законодавча та нормативна 
документація з санітарії та гігієни перукарської справи. 
 Тема № 2 Відомості про мікробіологію 
Значення та завдання мікробіології. 



Поняття про мікроби, їх класифікацію, фізіологію, життєдіяльність, способи вивчення. 
 Тема № 3 Відомості про епідеміологію 
Завдання епідеміології, поняття про інфекції та хвороботворні мікроби. 
Інфекційний процес, види інфекцій та їх джерела. 
Характеристику епідемічного процесу, шляхи і методи передачі інфекції. 
Заходи по боротьбі з інфекціями. Щеплення, їх організація і значення. 
 Тема № 4 Хвороби шкіри, волосся, нігтів і їх профілактика 
Ознаки хвороб шкіри, джерела розповсюдження. 
Вроджені особливості і недоліки шкіри, волосся. 
Внутрішні і зовнішні причини хвороб шкіри, волосся, нігтів; профілактика захворювань. 
Догляд за шкірою і волоссям та його значення. 
Хвороби шкіри, волосся, нігтів, які викликаються грибками. 
Хвороби шкіри , які викликаються стрептококами і стафілококами 
Тематичне оцінювання № 1 
 Тема № 5 Гігієна та санітарія виробництва 
Правила та види дезінфекції у салонах краси. 
Дезінфікуючі засоби та санітарні вимоги до них. 
Вимоги гігієни до облаштування та обладнання перукарень. 
Загальні питання гігієни праці в перукарні, санітарні вимоги до роботи майстра, правила 
особистої гігієни перукаря. 
Значення дотримання санітарних норм і правил при виконанні перукарських послуг. 
Тематичне оцінювання № 2 

ЗПК.10 Спеціальне 
малювання 

12  Тема № 1 Вступ. Загальні відомості про малюнок 
Роль та завдання предмету. Матеріали для роботи. Види та жанри образотворчого 
мистетства. 
Композиція. Перспектива. Техніка рисунка. 
 Тема № 2 Малювання геометричних тіл 
Побудова геометричних тіл і фігур. Композиційне розміщення. 
Лабораторно-практична робота № 1: Лінійний малюнок куба, кулі, конуса з легкою 
прокладкою основних ліній. 
 Тема № 3Вправи акварельного живопису 
Акварель. Поняття про колір. 
Лабораторно-практична робота № 2: Виконання вправ акварельного живопису. Хроматичне 
коло. Змішування фарб. 
 Тема № 4Живопис об’ємних предметів і простих натюрмортів 
Замальовки окремих об’ємних предметів (глечик, ваза). Живопис натюрморту. 



Лабораторно-практична робота № 3: Замальовка інструментів та електробладнання. 
 Тема № 5Основи пропорції голови і обличчя людини 
Основні пропорції голови і обличчя. Їх властивості. Особливості малювання голови людини 
в повороті ЛПР Замальовка голови та обличчя людини у фас. 
Лабораторно-практична робота № 4: Замальовка голови та обличчя людини у профіль. 
Лабораторно практична робота № 5: Детальна промальовка всіх частин обличчя світлом та 
тінню. Основні пропорції голови і обличчя. Їх властивості. Особливості малювання голови 
людини в повороті 
Лабораторно-практична робота № 6: Замальовка голови та обличчя людини у фас. 

Професійно-практична підготовка 
ЗПК.7 Виробниче 

навчання 
42  Тема № 1 Вступне заняття. Охорона праці , електробезпека, пожежна безпека в 

навчальній перукарні 
Навчально-виховні завдання курсу. Ознайомлення учнів з освітньо- кваліфікаційною 
характеристикою та кваліфікаціями. Вимоги з охорони праці в навчальних перукарнях та на 
робочих місцях. Організація робочого місця. 
Охорона праці . Техніка безпеки праці Основні правила електробезпеки. Пожежна безпека. 
 Тема № 2 Екскурсія на підприємство 
Навчально-виховні задачі екскурсії. Знайомство зі структурою та основним обладнанням 
перукарень салонів. Техніка безпеки праці та охорони праці. 
 Тема № 3 Засвоєння прийомів володіння інструментами 
Охорона праці . Дезінфекція інструментів. Засвоєння прийомів тримання гребінців і роботи 
з ножицями. Засвоєння прийомів накручування волосся на бігуді, звичайні коклюшки. 
Засвоєння прийомів користування апаратурою. Засвоєння прийомів користування 
електричною машинкою. Засвоєння прийомів тримання бритви, філірувальної бритви, 
філірувальних ножиць, щипців. 
 Тема № 4 Підготовчі та заключні роботи. Засвоєння прийомів миття голови 
Основні правила виконання підготовчих та заключних робіт. Засвоєння прийомів миття 
голови. 
 Тема № 5 
Основні операції стрижки волосся. Форми стрижки 
Охорона праці. Зони волосяного покриву. Основні операції стрижки : зведення волосся 
нанівець, філірування, окантування, стрижка «на пальцях». 
 Тема № 6 Загальні поняття про фарбування 
Загальні поняття про фарбування. Групи волосся. Особливості використання барвників 
різних груп. 



ПЕР-П1 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 18  Тема № 8 Виконання укладання волосся феном за класичною технологією 

Правила нанесення структурних засобів для укладання волосся. 
Підготовчі роботи та санітарні норми під час нанесення засобів для укладання волосся.. 
Технологія начісування і тупірування волосся. 
Послідовність укладання феном за класичною технологією. 
Перелік дефектів та способи їх усунення, які можуть виникнути під час укладання волосся 
феном. 
Тематичне оцінювання № 9 
 Тема № 9 Виконання простої зачіски з використанням бігуді 
Методи та правила накручування волосся на бігуді. Підбір діаметру бігуді в залежності від 
довжини волосся та бажаного результату. 
Підготовчі роботи та санітарні норми під час виконання накручування волосся на бігуді 
Послідовність укладання волосся за класичною технологією на бігуді горизонтальним 
методом. 
Послідовність укладання волосся за класичною технологією на бігуді вертикальним 
методом методом. 
Перелік дефектів які можуть виникнути під час укладання волосся на бігуді та способи їх 
усунення. 
Лабораторно-практична робота № 2: Схематично зообразити укладання волосся на бігуді. 
 Тема № 10 Виконання завивки локонів горизонтальним способом 
Правила нанесення структурних засобів для укладання волосся на електрощипці. 
Методи та правила накручування волосся на електрощипці. 
Підбір діаметру щипців та температурного режиму в залежності від довжини волосся та 
бажаного результату. 
Технологічна послідовність гарячої завивки локонів  горизонтальним способом «вгору», 
«вниз». 
Дефекти які можуть виникнути під час укладання волосся на електрощипці та способи їх 
усунення. 
Лабораторно-практична робота № 3: Схематично зообразити завивку волосся на 
електрощипці. 

Матеріалознавство 6  Тема № 4 Виконання укладання волосся феном за класичною технологією 
Характеристика засобів для укладки волосся (пінки), вимоги до їх якості. 
Характеристика засобів для закріплення волосся (лаки), вимоги до їх якості. 
 Тема № 5 Виконання простої зачіски з використанням бігуді 
Характеристика засобів для укладки волосся (гелі), вимоги до їх якості. 



Характеристика засобів для закріплення волосся (воски) , вимоги до їх якості. 
 Тема № 6 Виконання завивки локонів горизонтальним способом 
Характеристика засобів для укладки волосся (моделюючі креми), вимоги до їх якості 
Характеристика засобів для закріплення волосся (спреї) , вимоги до їх якості. 

Спеціальне 
малювання 

2  Тема № 6 Малювання волосся 
Виконання малюнків волосся різного типу і фактури 
Лабораторно-практична робота № 7: Малювання волосся при однокольоровому малюнку та 
кольоровим олівцем. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

36  Тема № 7 Виконання укладання волосся феном за класичною технологією 
Основні елементи зачіски. Характеристика засобів для укладання та закріплення волосся. 
Укладання волосся феном. 
Виконання укладання волосся феном за класичною технологією з 
використанням засобів для укладання. 
Виконання укладання волосся феном за класичною технологією з використанням прийомів 
начісування та тупірування. Дотримання санітарних норм та усунення дефектів у разі їх 
виникнення. 
 Тема № 8 Виконання простої зачіски з використанням бігуді 
Підготовчі роботи та санітарні норми при виконанні укладання волосся. Укладання волосся 
на бігуді за класичною технологією горизонтальним методом з використанням засобів для 
укладання. .Перелік дефектів та способи їх усунення. 
Укладання волосся на бігуді за класичною технологією вертикальним методом з 
використанням засобів для укладання. Перелік дефектів та способи їх усунення. 
 Тема № 9 Виконання гарячої завивки локонів горизонтальним способом 
Послідовність виконання гарячої завивки локонів горизонтальним способом «вгору» з 
використанням засобів для укладання. Способи усунення дефектів, які можуть виникнути 
під час укладання. 
Послідовність виконання гарячої завивки локонів горизонтальним способом «вниз» з 
подальшим укладанням в зачіску, з використанням засобів для укладання 

ПЕР-П2 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 15  Тема № 11 Виконання класичних чоловічих стрижок 

Підготовчі, заключні роботи та санітарні норми при виконанні чоловічих та дитячих 
стрижок. Технологія виконання класичної стрижки «Канадка». 
Технологія виконання класичної стрижки «Бокс». 
Технологія виконання класичної стрижки «Англійська». 



Технологія виконання класичної стрижки «Напівбокс». 
Технологія виконання класичної стрижки «Полька». 
Правила нанесення засобів для стайлінгу при укладанні стрижки. Дефекти які виникають 
під час виконання стрижки та способи їх усунення. 
Лабораторно-практична робота № 4: Розробка схеми класичної чоловічої стрижки. 
 Тема № 12 Виконання класичних жіночих стрижок 
Підготовчі, заключні роботи та санітарні норми при виконанні жіночих та дитячих 
стрижок. Технологія виконання та технологічна послідовність класичної стрижки 
«Російська». 
Технологія виконання та технологічна послідовність класичної стрижки «Проста», 
«Коротка». 
Технологія виконання та технологічна послідовність класичної стрижки «Класичне каре». 
Технологія виконання та технологічна послідовність класичної стрижки «Каскад». 
Зміна форми стрижки в залежності від індивідуальної форми голови та типу обличчя. 
Правила нанесення засобів стайлінгу при укладанні жіночих стрижок. 
Перелік дефектів які можуть виникнути під час виконання жіночої стрижки та способи її 
усунення. 
Лабораторно-практична робота № 5: Розробка схеми класичної жіночої стрижки. 
Тематичне оцінювання № 10. 

Матеріалознавство 5  Тема № 7 Виконання фарбування волосся з використанням знебарвників 
Засоби для знебарвлення волосся (освітлюючи пудра). 
Засоби для знебарвлення волосся(освітлюючи вершки) 
Засоби для освітлення волосся (екстра блонд). 
Засоби для догляду за волоссям після знебарвлення, їх асортимент. 
Вимоги до якості засобів для догляду за волоссям. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

96  Тема № 10 Виконання класичних чоловічих стрижок 
Охорона праці. Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій 
стрижки волосся. Визначення особливостей форми голови та типу обличчя, підбір видів та 
фасонів стрижки. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання чоловічої стрижки «Наголо». Визначення особливостей форми голови. Дефекти, 
які можуть виникнути під час стрижки, та способи їх усунення. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання чоловічої стрижки «Англійська». Визначення особливостей форми голови. 



Дефекти, які можуть виникнути під час стрижки, та способи їх усунення. 
Підготовчі та заключні роботи,санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання чоловічої стрижки «Бокс». Визначення особливостей форми голови. Дефекти, 
які можуть виникнути під час стрижки, та способи їх усунення. 
Підготовчі та заключні роботи,санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання чоловічої стрижки «Напівбокс». Визначення особливостей форми голови. 
.Дефекти, які можуть виникнути під час стрижки, та способи їх усунення. 
Підготовчі та заключні роботи,санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання чоловічої стрижки «Канадка». Визначення особливостей форми голови. 
Дефекти, які можуть виникнути під час стрижки, та способи їх усунення. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання чоловічої стрижки «Полька». Визначення особливостей форми голови. Дефекти 
та способи їх усунення. 
 Тема № 11 Виконання класичних жіночих стрижок 
Охорона праці. Підготовчі та заключні роботи,санітарні норми при виконанні операцій. 
Виконання простої жіночої стрижки методом «зняття на пальцях» 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання жіночої стрижки «Російська». Визначення форми голови та типу обличчя. 
Дефекти та способи їх усунення. Вибір засобів для укладання стрижки. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання жіночої стрижки «Французька». Визначення форми голови та типу обличчя. 
Дефекти та способи їх усунення. Вибір засобів для укладання. 
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання жіночої модельної стрижки 
«Олімпія». Підбір виду та фасону стрижки з урахуванням індивідуальних особливостей 
форми голови. 
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання жіночої модельної стрижки 
«Гарсон». Підбір виду та фасону стрижки з урахуванням індивідуальних особливостей 
форми голови. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання жіночої стрижки «Класичне Каре» Визначення форми голови та типу обличчя. 
Дефекти та способи їх усунення. Вибір засобів для укладання стрижки. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання жіночої стрижки «Каскад». Визначення форми голови та типу обличчя. Дефекти 
та способи іх усунення. Вибір засобів для укладання стрижки. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технології 
виконання дитячих стрижок. Дефекти та способи іх усунення. 



Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Зміна форми 
стрижки в залежності від індивідуальної форми голови та типу обличчя. Правила нанесення 
засобів для стайлінгу при укладанні стрижки. 

ПЕР-П3 Пофесійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 17  Тема № 13 Фарбування волосся з використанням знебарвників 

Підготовчі роботи перед фарбуванням. Вимоги охорони праці під час фарбування волосся 
фарбниками І групи. 
Первинне фарбування. Фарбування відрослого волосся. Блондуюче змивання. 
Мелірування волосся. Норми витрат матеріалів при знебарвленні волосся. Розрахунок 
кошторису фарбування волосся. 
Якість волосся. Залежність ступеня освітлення волосся від стану, структури, початкового 
кольору та терміну витримки. 
Лабораторно-практична робота № 6: Визначення кольору, стану та структури волосся. 
Підбір знебарвлюючого засобу та часу витримки. 
 Тема № 14 Виконання фарбування волосся хімічними барвниками 5  
Хімічні барвники для волосся, їх дія на волосся, асортимент. 
Фарбування волосся фарбниками ІІ групи. Первинне фарбування. Повторне фарбування. 
Фарбування волосся IІІ групою фарбників (фарби). Тонування волосся ІІІ групою 
фарбників (шампуні, пінки, гелі). 
Змішування різних кольорів барвника та підбір міцності окисника в залежності від виду 
робіт. Виконання схем сучасних технік фарбування. Кошторис на фарбування волосся . 
Лабораторно-практична робота № 7: Розрахунок витрат фарби в залежності від довжини 
волосся. Схема послідовності нанесення барвників на волосся. 
 Тема № 15 Виконання фарбування сивого волосся 
Особливості фарбування сивого волосся. Технологічний процес фарбування сивого 
волосся. 
Технологія виконання мордонсажу волосся. Технологія виконання попереднього 
пігментування волосся. 
Змішування різних кольорів барвника. Підбір і окисника в залежності від відсотка та типу 
сивини. Вимоги охорони праці та норми витрат матеріалів. 
Особливості фарбування рудого волосся.  Кошторис на фарбування волосся. 
Лабораторно-практична робота № 8: Виконання фарбування сивини 
 Тема № 16 Виконання фарбування волосся рослинними та природними 
барвниками 
Фарбування волосся IV групою фарбників (хна, басма, рослинні). Технологічний процес 
фарбування волосся ІV групою фарбників. 



Тематичне оцінювання № 11 
Матеріалознавство 6  Тема № 8 Виконання фарбування волосся хімічними барвниками 

Хімічні побутові барвники для волосся, їх дія на волосся, асортимент. Хімічні барвники 
мас-маркету для волосся, їх дія на волосся, асортимент 
Хімічні професійні барвники для волосся, їх дія на волосся, асортимент. Пігменти прямої 
дії. 
Вимоги до якості хімічних барвників. 
Засоби для догляду за волоссям після фарбування; вимоги до їх якості 
 Тема № 9 Виконання фарбування волосся рослинними та природними 
барвникам 
Барвники для волосся рослинного походження, їх дія на волосся. Природні барвники, їх 
властивості, призначення. 
Тематичне оцінювання № 2 

Спеціальне 
малювання 

16  Тема № 7 Малювання простих зачісок 
Лабораторно-практична робота № 8: Малювання простих  зачісок при однокольоровому 
малюнку.  
Лабораторно-практична робота № 9:Малювання простих зачісок кольоровим олівцем 
Лабораторно-практична робота № 10:Малювання зачісок укладання на 
бігуді(горизонтальним способом). 
Лабораторно-практична робота № 11: Малювання зачісок укладання на 
бігуді(вертикальним способом). 
 Тема № 8 Малювання простих стрижок 
Лабораторно-практична робота № 12: Замальовка базової модельної стрижки «Наголо».  
Лабораторно-практична робота № 13: Замальовка базової модельної стрижки «Англійська». 
Лабораторно-практична робота № 14: Замальовка базової модельної стрижки «Бокс». 
Лабораторно-практична робота № 15: Замальовка базової модельної стрижки «Напівбокс»,  
Лабораторно-практична робота № 16: Замальовка базової модельної стрижки «Канадка». 
Лабораторно-практична робота № 17: Замальовка базової модельної стрижки «Полька». 
Лабораторно-практична робота № 18: Замальовка базової модельної стрижки «Класичне 
каре». 
Лабораторно-практична робота № 19: Замальовка базової модельної стрижки «Російська». 
Лабораторно-практична робота № 20: Замальовка базової модельної стрижки «Коротка» 
Лабораторно-практична робота № 21: Замальовка базової модельної стрижки 
«Французька». 
Лабораторно-практична робота № 22: Замальовка базової модельної стрижки «Каскад». 
Лабораторно-практична робота № 23: Замальовка базової модельної стрижки «Паж». 



Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

54  Тема № 12 Виконання фарбування волосся з використанням знебарвників 
Знебарвники волосся, їх дія на волосся,асортимент. Підготовчі, заключні роботи та 
санітарні норми при виконанні знебарвлення волосся. Вимоги охорони праці під час 
фарбування волосся .Норми витрат матеріалів. Засоби для догляду за волоссям після 
знебарвлення. Кошторис на фарбування волосся. 
Підготовчі та заключні роботи,санітарні норми при виконанні операцій. Визначення 
структури волосся та початкового кольору. Технологія фарбування волосся з 
використанням знебарвлюючих фарб (первинне освітлення). Кошторис на фарбування 
волосся. 
Підготовчі та заключні роботи,санітарні норми при виконанні операцій. Визначення 
структури волосся та початкового кольору. Технологія фарбування волосся з 
використанням знебарвлюючих фарб (повторне освітлення, блондуюче змивання). 
Кошторис на фарбування волосся. 
Підготовчі та заключні роботи,санітарні норми при виконанні операцій. Визначення 
структури волосся та початкового кольору. Технологія мелірування волосся технікою 
«штопки», за допомогою шапочки. Кошторис на фарбування волосся. 
 Тема № 13 Виконання фарбування волосся хімічними барвниками 
Хімічні барвники для волосся, іх дія, асортимент. Підготовчі та заключні роботи,санітарні 
норми при виконанні операцій. Визначення структури волосся та початкового кольору. 
Технологія фарбування волосся хімічними барвниками Кошторис на фарбування волосся. 
Засоби для догляду за волоссям. 
Підготовчі   та  заключні  роботи,санітарні  норми   при   виконанні   операцій. Визначення 
структури волосся та початкового кольору. Технологія фарбування волосся тонуючими 
барвниками. Кошторис на фарбування волосся. 
 Тема № 14 Виконання фарбування сивого волосся 
Підготовчі та заключні роботи,санітарні норми при виконанні операцій. Визначення 
структури волосся та початкового кольору, відсоток сивини. Змішування різних кольорів 
барвника та підбір міцності окисника. Технологія виконання мордонсажу . Кошторис на 
фарбування волосся. 
Підготовчі та заключні роботи,санітарні норми при виконанні операцій. Визначення 
структури волосся та початкового кольору, відсоток сивини. Змішування різних кольорів 
барвника та підбір міцності окисника. Технологія виконання попереднього пігментування . 
Кошторис на фарбування волосся. 
 Тема № 15 Виконання фарбування волосся рослинними та природними 
барвниками 



Рослинні  барвники,їх  дія  на  волосся  .  Способи приготування барвників. Технологія 
фарбування волосся рослинними барвниками. Вимоги охорони праці. Норми витрат 
матеріалів. 

ПЕР-П4 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 12  Тема № 17 Виконання хімічної завивки з використанням звичайних коклюшок 

за класичною технологією 
Основні положення по виконанню хімічної завивки. 
Характеристика препаратів для виконання хімічної завивки волосся. 
Вимоги охорони праці під час виконання завивки. 
Різновиди завивок.  Методи нанесення препарату. 
Технологія виконання горизонтальної хімічної завивки волосся (прямий спосіб нанесення 
розчину). 
Технологія виконання горизонтальної хімічної завивки волосся (непрямий спосіб нанесення 
розчину). 
Вертикальна хімічна завивка волосся. 
Технологія виконання хімічної завивки на висвітленому волоссі.  
Технологія виконання хімічної завивки на фарбованому волоссі.  
Визначення структури волосся, ступеню придатності їх до завивки. Розрахунок витрат 
матеріалів в залежності від довжини та густоти волосся.  
Лабораторно-практична робота № 9: Схеми накручування волосся на звичайні коклюшки. 
Визначення терміну витримки. 
Тематичне оцінювання №  12 

Матеріалознавство 1  Тема № 10 Виконання хімічної завивки волосся з використанням звичайних 
коклюшок за класичною технологією 
Засоби для хімічної завивки. Засоби для догляду за волоссям після хімічної завивки. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

18  Тема № 16Виконання хімічної завивки з використанням звичайних коклюшок за 
класичною технологією 
Засоби для хімічної завивки . Виконання підготовчих робіт перед хімічною завивкою 
волосся. Правила накручування волосся на коклюшки. Вимоги охорони праці під час 
виконання завивки. 
Класична технологія хімічної завивки волосся з використанням звичайних коклюшок. 
Норми витрат матеріалів. 
Догляд за волоссям після хімічної завивки. Засоби для догляду за волоссям після хімічної 
завивки. 



Виробнича 
практика 

203 Самостійне виконання вправ користуватися апаратом для сушки волосся, клімазоном, 
інфрагрілкою; визначати тип волосся і підбирати миючий засіб та препаратів по догляду за 
волоссям; виконувати миття голови; виконувати послуги з миття голови; правильно 
підбирати засоби для укладання волосся; виконувати укладання волосся феном за 
класичною технологією в правильній послідовності  з подальшим укладанням у зачіску з 
використанням прийомів начісування або тупірування; виконувати укладання за класичною 
технологією на бігуді горизонтальним, вертикальним методом в правильній послідовності з 
подальшим укладанням у зачіску з використанням прийомів начісування або тупірування; 
виконувати завивку локонів горизонтальним способом методом «вгору», «вниз» в 
правильній послідовності з подальшим укладанням у зачіску; підбирати види та фасон 
стрижки; виконувати класичні чоловічі, жіночі та дитячі стрижки в правильній 
послідовності; усувати дефекти стрижки за допомогою ножиць, бритви і машинки; 
правильно підбирати засоби для укладання волосся; визначати структуру волосся та 
початковий колір; готувати фарбувальну суміш різної концентрації; наносити 
фарбувальний розчин на волосся, визначати час витримки; ополіскувати та нейтралізувати 
волосся після фарбування; виконувати фарбування волосся природними 
барвниками;визначати час витримки в залежності від бажаного кольору; ополіскувати 
волосся; виводити плями зі шкіри; виконувати підготовчі роботи перед хімічною 
завивкою;накручувати волосся на звичайні коклюшки, наносити розчин, визначати час 
витримки, готувати фіксаж та наносити його на волосся, нейтралізувати волосся; 
дотримуватися санітарних норм та усунення дефектів, у разі їх виникнення. 
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№ 
з/п 

Навчальні предмети 
Кількість годин 

Всього годин 
Модуль 
ПЕР-2.1 

Модуль 
ПЕР-2.2 

Модуль 
ПЕР-2.3 

Модуль 
ПЕР-2.4 

Модуль 
ПЕР-2.5 

1 Загальнопрофесійна підготовка       
2 Професійно-теоретична підготовка 151 26 52 21 26 26 
3 Професійно-практична підготовка 395 36 72 12 36 239 
4 Кваліфікаційна пробна робота       
5 Консультації 20      
6 Державна кваліфікаційна атестація 7      
7 Загальний обсяг навчального часу (без п.5) 553 62 124 33 62 265 

 

  



Професія «Перукар (перукар-модельєр)» 
Кваліфікація: перукар 2 класу 

Одиниця 
модуля Предмет 

Кількість 
годин 

Зміст програми 

ПЕР-2.1 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 9  Тема № 1 Виконання укладання волосся феном 

Комбіноване укладання за допомогою фену 
Укладання волосся феном з насадкою «дифузор» 
Перелік дефектів, які можуть виникнути під час укладання волосся феном та способи їх 
усунення 
 Тема № 2 Виконання простих та базових модельних зачісок із використанням 
бігуді 
Різновиди накручування волосся на бігуді. 
Послідовність укладання волосся на бігуді в залежності від зачіски. 
Лабораторно-практична робота № 1: Відпрацювання схем укладання волосся на бігуді. 
 Тема № 3 Виконання завивки волосся гарячим способом 
Комбіноване укладання за допомогою електрощипців 
Завивка волосся гарячим способом за допомогою щипців “Гофре” 
Тематичне оцінювання № 1 

Матеріалознавство 7  Тема № 1 Укладання волосся 
Парфумерно-косметичні товари як основні матеріали для обслуговування відвідувачів 
перукарень. 
Засоби для укладання волосся (моделюючі креми). 
Засоби для укладання волосся (моделюючі пінки). 
Лікувально-профілактичні засоби для догляду за волоссям (бальзами). 
Лікувально-профілактичні засоби для догляду за волоссям (маски). 
Лікувально-профілактичні засоби для догляду за волоссям (масла). 
Тематичне оцінювання № 1 

Спеціальне 
малювання 

10  Тема № 1 Малювання побутових предметів 
Лабораторно-практична робота № 1: Малювання геометричних тіл. 
Лабораторно-практична робота № 2: Малювання натюрморту геометричних тіл. 
Лабораторно- практична робота № 3: Малювання побутових предметів. 
Лабораторно-практична робота № 4: Малювання натюрморту побутових предметів. 
 Тема № 2 Виконання простих базових модельних зачісок із використанням бігуді 
Основи композиції в сучасних зачісках різних типів з довгого волосся. 



Лабораторно-практична робота № 5: Малювання схем зачісок концентрованого типу в фас, 
профіль. 
Лабораторно-практична робота № 6: Малювання схем зачісок переднього типу в фас, 
профіль. 
 Тема № 3 Виконання завивки волосся гарячим способом 
Основи пропорції голови і обличчя людини. 
Пластичні індивідуальні особливості черепа. 
Лабораторно-практична робота № 7:Малювання голови людини в різних поворотах. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

36  Тема № 1 Виконання укладання волосся феном 
Підготовчі роботи при виконанні укладання волосся феном. Підбір засобів для укладання 
волосся та їх нанесення. 
Укладання волосся за допомогою дифузору з подальшим оформленням зачіски та 
усуненням дефектів у разі їх виникнення. 
 Тема № 2 Виконання простих базових модельних зачісок із використанням бігуді 
Послідовність укладання волосся на бігуді в залежності від зачіски. Перелік дефектів та 
способи усунення, які можуть виникнути під час укладання волосся на бігуді. 
Накручування волосся на бігуді. Підбирати вид та фасон зачіски. Готувати волосся до 
роботи. Дотримуватись правильної послідовності при виконанні простих та базових 
модельних зачісок із застосуванням бігуді різними способами. 
 Тема № 3 Виконання завивки волосся гарячим способом 
Методи та правила накручування волосся на електрощипці; підбір діаметру щипців та 
температурного режиму в залежності від довжини волосся та бажаного результату. 
Послідовність виконання гарячої завивки волосся різними способами з подальшим 
оформленням у зачіску. Перелік дефектів та способи усунення, які можуть виникнути під 
час укладання волосся за допомогою електрощипці. 

ПЕР-2.2 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 22  Тема № 4 Виконання базових модельних сучасних жіночих стрижок. 

Сучасні способи філірування ножицями. 
Сучасні способи філірування бритвою. 
Технологія виконання стрижки жіночої модельної “Сессун”. 
Технологія виконання стрижки жіночої модельної “Паж”. 
Технологія виконання стрижки жіночої модельної “Асоль”. 
Технологія виконання стрижки жіночої модельної “Коротке каре”. 
Технологія виконання стрижки жіночої модельної “Асиметрична”. 



Технологія виконання жіночої модельної стрижки методом «поінтинг». 
Технологія виконання жіночої модельної стрижки методом«слайсінг». 
Технологія виконання жіночої модельної стрижки методом «джгута». 
Технологія виконання жіночої модельної стрижки методом «пектаж». 
Тематичне оцінювання № 2 
 Тема № 5 Виконання базових модельних сучасних чоловічих стрижок 
Технологія виконання модельної чоловічої стрижки “Теніс”. 
Технологія виконання модельної чоловічої стрижки “Іжачок”. 
Технологія виконання модельної чоловічої стрижки “Бобрик”. 
Технологія виконання модельної чоловічої стрижки “Шапочка ”. 
Технологія виконання модельної чоловічої стрижки «Асиметрична». 
Технологія стрижки вусів. 
Технологія стрижки бороди. 
Правила нанесення засобів для стайлінгу при укладанні стрижки феном. 
Перелік дефектів та способи усунення, які можуть виникнути під час стрижки 
Тематичне оцінювання № 3 

Матеріалознавство 8  Тема № 2Виконання базових модельних стрижок 
Гігієнічні засоби для догляду за шкірою (пінки). 
Гігієнічні засоби для догляду за шкірою (скраби). 
Гігієнічні засоби для догляду за шкірою (гелі). 
Лікувально-профілактичні засоби для догляду за шкірою (тоніки). 
Лікувально-профілактичні засоби для догляду за шкірою (сироватки). 
Лікувально-профілактичні засоби для догляду за шкірою (маски). 
Вимоги до гігієнічних та лікувально-профілактичних засобів. 
Тематичне оцінювання № 2 

Спеціальне 
малювання 

22  Тема № 4Виконання базових модельних сучасних жіночих стрижок 
Лабораторно-практична робота № 8: Зображення довжини і густоти волосся тушшю. 
Лабораторно-практична робота № 9: Зображення довжини і густоти волосся пером. 
Лабораторно-практична робота № 10: Зображення довжини і густоти волосся аквареллю. 
Колір в природі і його властивості. Кольори контрастні і споріднені. 
Лабораторно-практична робота № 11: Змішування фарб контрасних і споріднених кольорів. 
Живопис об’ємних предметів і простих натюрмортів. 
Лабораторно-практична робота № 12: Начерки складного натюрморту на фоні. 
Лабораторно-практична робота № 13:Малювання сучасної жіночої стрижки «Сесун» в фас. 
Лабораторно-практична робота № 14:Малювання сучасної жіночої стрижки «Сесун» в 
профіль. 



Лабораторно-практична робота № 15:Малювання сучасної жіночої стрижки «Паж» в фас. 
Лабораторно-практична робота № 15:Малювання сучасної жіночої стрижки «Паж» в 
профіль. 
Лабораторно-практична робота № 15: Малювання сучасної жіночої стрижки «Асоль» в фас. 
Лабораторно-практична робота № 15: Малювання сучасної жіночої стрижки «Асоль» в 
профіль. 
Лабораторно-практична робота № 16: Малювання сучасної жіночої стрижки «Коротке 
каре» в фас. 
Лабораторно-практична робота № 17: Малювання сучасної жіночої стрижки «Коротке 
каре» в профіль. 
Лабораторно-практична робота № 18: Малювання сучасної жіночої стрижки 
«Асиметрична» в фас і профіль 
 Тема № 5Виконання сучасних модельних чоловічих стрижок 
Лабораторно-практична робота № 19:Малювання сучасної чоловічої стрижки «Теніс». 
Лабораторно-практична робота № 20:Малювання сучасної чоловічої стрижки «Їжачок». 
Лабораторно-практична робота №21 :Малювання сучасної чоловічої стрижки «Бобрик». 
Лабораторно-практична робота № 22:Малювання сучасної чоловічої стрижки «Шапочка». 
Лабораторно-практична робота №23 :Малювання сучасної чоловічої стрижки 
«Асемитрична». 
Лабораторно-практична робота № 24:Малювання сучасної чоловічої стрижки бороди та 
вусів. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

72  Тема № 4Виконання базових модельних сучасних жіночих стрижок 
Відпрацювання сучасних способів стрижки волосся. 
Відпрацювання сучасних способів філірування волосся. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання жіночої стрижки «Сесун». Визначення форми голови та типу обличчя. Дефекти 
та способи їх усунення. Вибір засобів для укладання стрижки. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання жіночої стрижки «Паж». Визначення форми голови та типу обличчя. Дефекти та 
способи їх усунення. Вибір засобів для укладання стрижки. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання жіночої стрижки «Асоль». Визначення форми голови та типу обличчя. Дефекти 
та способи їх усунення. Вибір засобів для укладання стрижки. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання жіночої стрижки «Коротке каре». Визначення форми голови та типу обличчя. 



Дефекти та способи їх усунення. Вибір засобів для укладання стрижки. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні операцій. Технологія 
виконання жіночої стрижки «Асиметрична». Визначення форми голови та типу обличчя. 
Дефекти та способи їх усунення. Вибір засобів для укладання стрижки. 
 Тема № 5Виконання базових модельних сучасних чоловічих стрижок 
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання чоловічої модельної стрижки 
«Теніс». Підбір виду та фасону стрижки з урахуванням індивідуальних особливостей 
форми голови та типу обличчя. 
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання чоловічої модельної стрижки 
«Їжачок». Підбір виду та фасону стрижки з урахуванням індивідуальних особливостей 
форми голови та типу обличчя. 
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання чоловічої модельної стрижки 
«Бобрик». Підбір виду та фасону стрижки з урахуванням індивідуальних особливостей 
форми голови та типу обличчя. 
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання чоловічої модельної стрижки 
«Шапочка». Підбір виду та фасону стрижки з урахуванням індивідуальних особливостей 
форми голови та типу обличчя. 
Підготовчі та заключні роботи. Технологія оформлення чоловічої бороди та вусів Підбір 
виду та фасону з урахуванням індивідуальних особливостей форми голови та типу обличчя. 

ПЕР-2.3 Професійно-теоретична підготовка 
 Перукарська справа 7  Тема № 6Виконання хімічної завивки різними способами 

Актуалізація знань учнів з теми «Хімічна завивка волосся за класичною технологією». 
Прикоренева хімічна завивка. 
Технологія виконання хімічної завивки «гофре», «на шпильку». 
Технологія виконання хімічної завивки «кільцева», «каракулевий джгут». 
Технологія виконання хімічної завивки «з перекрутом». 
Технологія виконання хімічної завивки на формери.Перелік дефектів та способи усунення. 
Тематичне оцінювання № 4 

 Матеріалознавство 4  Тема № 3Виконання хімічної завивки різними способами 
Біозавивка та її види. 
Хімічна завивка та її види. 
Фіксатори та їх види. 
Вимоги до зберігання засобів хімічної завивки. 

 Спеціальне 
малювання 

10  Тема № 6Фарбування волосся сучасними методами 
Розвиток культури і мистецтва різних епох. 



Лабораторно-практична робота № 25: Малювання складних жіночих зачісок Давньої Греції. 
Лабораторно-практична робота № 26: Малювання складних жіночих зачісок Давнього 
Риму. 
Лабораторно-практична робота № 27: Малювання складних жіночих зачісок Епохи 
Барокко. 
Лабораторно-практична робота № 28: Малювання складних жіночих зачісок Епохи Рококо. 
Лабораторно-практична робота № 29: Малювання складних жіночих зачісок Епохи Ампір. 
Лабораторно-практична робота № 30: Малювання складних жіночих зачісок Епохи 
Бідермейер. 
Лабораторно-практична робота № 31: Малювання фарбування волосся методом «Омбре». 
Лабораторно-практична робота № 32: Малювання фарбування волосся методом «Балаяж». 
Лабораторно-практична робота № 33: Малювання фарбування волосся методом « Грандж». 

 Професійно-практична підготовка 
 Виробниче 

навчання 
12  Тема № 6Виконання хімічної завивки різними способами 

Підготовчі та заключні роботи при виконанні хімічної завивки. Технологія виконання 
хімічної завивки волосся із застосуванням спіральних та звичайних коклюшок. 
Використання сучасних засобів для хімічної завивки волосся. Перелік дефектів та способи 
усунення, які можуть виникнути при виконанні хімічної завивки. 

ПЕР-2.4 Професійно-практична підготовка 
 Перукарська справа 19  Тема № 7Виконання часткового фарбування волосся 

Мелірування методом "вуалі" 
Мелірування волосся за допомогою страйпера. 
Мелірування волосся меодом "Балаяж". 
Техніка фарбування волосся "Треш", "Спейс". 
Техніка фарбування волосся «Грандж». 
Техніка фарбування волосся  «Ретро». 
Техніка фарбування волосся «Омбре». 
Техніка фарбування волосся «Шатуш». 
Засоби для догляду за волоссям після фарбування. 
Лабораторно-практична робота № 2: Схеми виконання сучасних технік фарбування волосся 
«грандж» ,«треш». 
Тематичне оцінювання № 5 
 Тема № 8Виконання тонування волосся 
Технологія тонування волосся сучасними техніками. 
Техніка тонування волосся "акварель". 



Техніка тонування волосся "кольорова мозаїка". 
Інтенсивне тонування волосся. 
Пастельне тонування волосся для блондинок. 
Експрес тонування для брюнеток. 
Тонування волосся пігментом прямої дії. 
Тематичне оцінювання № 6 

 Матеріалознавство 7  Тема № 4Виконання часткового фарбування волосся 
Пастелі, кольорові олівці для фарбування волосся. 
Засоби по догляду за фарбованим волоссям. 
Вимоги до засобів по догляду за фарбованим волоссям. 
 Тема № 5Виконання тонування волосся 
Тонуючі засоби мас-маркету. 
Тонуючі засоби по догляду за волоссям. 
Вимоги до якості тонуючих засобів. 
Тематичне оцінювання № 3 

 Професійно-практична підготовка 
 Виробниче 

навчання 
36  Тема № 7 Виконання часткового фарбування волосся 

Підготовчі та заключні роботи при виконанні часткового фарбування волосся. Технологія 
виконання фарбування «Балаяж». Сучасні засоби догляду за волоссям після фарбування. 
Підготовчі та заключні роботи при виконанні часткового фарбування волосся. Технологія 
виконання фарбування технікою «Вуалі». Сучасні засоби догляду за волоссям після 
фарбування. 
Підготовчі та заключні роботи при виконанні часткового фарбування волосся. Технологія 
виконання фарбування «Омбре». Сучасні засоби догляду за волоссям після фарбування. 
Підготовчі та заключні роботи при виконанні часткового фарбування волосся. Технологія 
виконання фарбування «Шатуш». Сучасні засоби догляду за волоссям після фарбування. 
 Тема № 8Виконання тонування волосся 
Підготовчі та заключні роботи при виконанні тонування волосся. Технологія виконання 
тонування волосся технікою «Акварель». 
Підготовчі та заключні роботи при виконанні тонування волосся. Технологія виконання 
тонування волосся технікою «Мозаїка». 

ПЕР-2.5 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 22  Тема № 9Виконання простих елементів зачісок 

Типи обличчя. 
Типи зачісок. 



Стиль і призначення зачісок. 
Моделювання зачісок з короткого волосся. 
Моделювання зачісок з волосся середньої довжини. 
Моделювання зачісок на основі хімічної завивки волосся.  
Виконання зачісок з довгого волосся грецьким вузлом. 
Виконання зачісок з довгого волосся методом плетіння. 
Виконання зачісок для випускного балу. 
Лабораторно-практична робота № 2: Моделювання зачісок різних типів. 
Тематичне оцінювання № 7 
 Тема № 10Виконання зачісок концентрованого типу 
Виконання зачісок концентрованого типу з довгого волосся 
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами локонів 
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами буклів. 
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами декоративного плетіння. 
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами джгутів. 
Виконання зачісок концентрованого типу з використанням сіточок. 
Виконання зачісок концентрованого типу з використанням валиків. 
Виконання зачісок концентрованого типу з використанням прикрас. 
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами комбінованого гарячого укладання. 
Лабораторно-практична робота № 3: виконання зачіски концентрованого типу з різними 
елементами. 
Тематичне оцінювання № 8 

Спеціальне 
малювання 

36  Тема № 7Виконання базових модельних зачісок 
Лабораторно-практична робота № 34: Замальовка простих елементів зачісок – проділ. 
Лабораторно-практична робота № 35: Замальовка простих елементів зачісок –локон. 
Лабораторно-практична робота № 36: Замальовка простих елементів зачісок – крон. 
Лабораторно-практична робота № 37: Замальовка простих елементів зачісок –хвиля. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

36  Тема № 9Виконання простих елементів зачісок 
Підготовчі та заключні роботи при виконанні зачіски. Повсякденні зачіски різних типів з 
довгого волосся з елементами локонів. Сучасні засоби для стайлінгу та оформлення зачіски. 
Норми витрат матеріалів для виконання зачісок, кошторис на виконання зачіски. 
Підготовчі та заключні роботи при виконанні зачіски. Повсякденні зачіски різних типів з 
довгого волосся з елементами буклів. Норми витрат матеріалів для виконання зачісок, 
кошторис на виконання зачіски 



Підготовчі та заключні роботи при виконанні зачіски. Повсякденні зачіски різних типів з 
довгого волосся з елементами декоративного плетіння, джгутів. Норми витрат матеріалів 
для виконання зачісок, кошторис на виконання зачіски 
 Тема № 10Виконання зачісок концентрованого типу 
Підготовчі та заключні роботи при виконанні зачіски. Повсякденні зачіски 
концентрованого типу з довгого волосся з елементами декоративного плетіння, джгутів. 
Норми витрат матеріалів для виконання зачісок, кошторис на виконання зачіски. 
Підготовчі та заключні роботи при виконанні зачіски. Вечірні зачіски концентрованого 
типу з довгого волосся з елементами локонів. Підбір зачіски під тип обличчя в різних 
стилях. Норми витрат матеріалів для виконання зачісок, кошторис на виконання зачіски. 
Підготовчі та заключні роботи при виконанні зачіски. Повсякденні зачіски 
концентрованого типу з довгого волосся з елементами буклів. Підбір зачіски під тип 
обличчя в різних стилях. Норми витрат матеріалів для виконання зачісок, кошторис на 
виконання зачіски. 

Виробнича 
практика 

203 Самостійне виконання вправ: правильно підбирати засоби для укладання волосся; виконувати  
укладання волосся феном  різними способами  за допомогою дифузору, з подальшим оформленням 
зачіски в правильній послідовності; підбирати вид та фасон зачіски; готувати волосся до роботи; 
дотримуватись правильної послідовності при виконанні простих та базових модельних зачісок із 
застосуванням бігуді різними способами; визначати температуру нагрівання щипців, дотримуватися 
правильної послідовності при виконанні гарячої завивки волосся локонами різних видів, 
комбінувати різні способи  укладання волосся з подальшим оформленням у зачіску; визначати 
індивідуальні особливості форми голови, підбирати вид та фасон стрижки, готувати волосся до 
роботи; дотримуватися правильної послідовності при виконанні базових модельних жіночих та 
чоловічих стрижок; виконувати стрижку волосся різних ділянок голови з використанням простих та 
філірувальних ножиць; оформити стрижку; визначати структуру волосся, підбирати препарат 
відповідно до структури волосся; дотримуватися технологічної послідовності виконання хімічної 
завивки з застосуванням  звичайних та спіральних коклюшок; догляд за волоссям після хімічної 
завивки; визначати структуру волосся та початковий колір; готувати фарбувальну суміш різної 
концентрації; наносити фарбувальну суміш на волосся, визначати час витримки; дотримуватися 
правильної послідовності при виконанні часткового фарбування волосся; застосовувати більш 
розповсюджені сучасні техніки фарбування волосся; використовувати сучасні засоби догляду за 
волоссям після фарбування; ополіскувати та нейтралізувати волосся після фарбування; виконувати 
прості елементи зачіски, дотримуватися правильної послідовності; використовувати сучасні засоби 
для стайлінгу та оформити зачіску; дотримуватися правильної послідовності при виконанні зачіски; 
дотримуватися санітарних норм та усунення дефектів, у разі їх виникнення. 
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№ 
з/п 

Навчальні предмети 
Кількість годин 

Всього годин 
Модуль 
ПЕР-1.1 

Модуль 
ПЕР-1.2 

Модуль 
ПЕР-1.3 

Модуль 
ПЕР-1.4 

Модуль 
ПЕР-1.5 

Модуль 
ПЕР-1.6 

Модуль 
ПЕР-1.7 

Модуль 
ПЕР-1.8 

1 Загальнопрофесійна підготовка          
2 Професійно-теоретична підготовка 95 11 5 12 30 5 17 5 10 
3 Професійно-практична підготовка 432 18 24 18 54 24 12 24 258 
4 Кваліфікаційна пробна робота          
5 Консультації 20         
6 Державна кваліфікаційна атестація 7         
7 Загальний обсяг навчального часу (без п.5) 534 29 29 30 84 29 29 29 268 

 

 

  



Професія «Перукар (перукар-модельєр)» 
Кваліфікація: перукар 1 класу 

Одиниця 
модуля Предмет 

Кількість 
годин 

Зміст програми 

ПЕР-1.1 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 9  Тема № 1Виконання обробки волосся, перед виготовленням пастижерних 

доповнень 
Матеріали для виробів із волосся. 
Послідовність обробки волосся перед виготовленням пастижерних доповнень. 
Способи тресування. 
 Тема № 2Виготовлення пастижерних доповнень з волосся 
Технологічний процес виготовлення доповнень з волосся. 
Види матеріалів для виготовлення доповнень з волосся. 
Призначення та властивості матеріалів для виготовлення доповнень з волосся. 
Виконання схем постижерних виробів та доповнень при моделюванні зачісок. 
Лабораторно-практична робота № 1: Виготовлення елементів пастижерних доповнень. 
Тематичне оцінювання № 1. 

Матеріалознавство 2  Тема № 1Виконання обробки волосся, перед виготовленням пастижерних 
доповнень 
Матеріали для виготовлення пастижерних доповнень. Обробка волосся, перед 
виготовленням пастижору. 
 Тема № 2Виготовлення пастижерних доповнень з волосся 
Дезінфекція матеріалів. Антистатичні препарати, барвники. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

18  Тема № 1Виконання обробки волосся, перед виготовленням пастижерних 
доповнень 
Підбір та сортування матеріалу для виготовлення пастижерних виробів. 
Обробка матеріалу перед виготовленням пастижерних виробів. 
 Тема № 2Виготовлення пастижерних доповнень з волосся 
Виготовлення елементів та збір пастижерного вибору. 

ПЕР-1.2 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 4  Тема № 3Виконання масажу голови 

Масаж голови. Основні показання та протипоказання до проведення масажу. Методи дії та 
вплив масажу на організм. Умови для проведення масажу. 



Підготовчі роботи та правила гігієни при виконанні масажу. Послідовність виконання 
масажу голови. 
Масаж голови гребінцем. Масаж голови лазерним гребінцем. Класичний масаж голови. 
Точковий масаж голови. 
Індійський масаж голови. Вакуумний масаж голови. Косметичний масаж голови. Засоби 
для підвищення ефективності масажу голови. Кошторис цін на масаж голови. 

Матеріалознавство 1  Тема № 3Виконання масажу голови 
Засоби для виконання масажу (ефірні олії, туалетна вода, мікстури із трав). 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

24  Тема № 3Виконання масажу голови 
Виконання класичного масажу голови. 
Виконання масажу голови гребінцем. 
Виконання косметичного масажу голови. 
Виконання масажу голови з використанням засобів для підвищення ефективності масажу 
голови. 

ПЕР-1.3 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 9  Тема № 4Виконання прямих хвиль 

Правила нанесення структурних засобів для укладання волосся та підготовчі роботи та 
санітарні норми при виконанні операцій. 
Технологія виконання хвиль холодним способом. 
Лабораторно-практична робота № 2: Виконання прямих хвиль. 
 Тема № 5Виконання косих та поперечних хвиль. З’єднання хвиль 
Технологія виконання косих хвиль 
Технологія виконання поперечних хвиль. З’єднання хвиль. 
Лабораторно-практична робота № 3: Виконання косих та поперечних хвиль. 
 Тема № 6Виконання укладання волосся пальцями рук за допомогою засобів для 
стайлінгу 
Дефекти під час холодного укладання волосся та їх усунення. 
Лабораторно-практична робота № 4:Виконання холодного укладання волосся за допомогою 
засобів стайлінгу. 
Тематичне оцінювання № 2. 

Матеріалознавство 3  Тема № 4Укладання волосся холодним способом 
Засоби для холодного укладання волосся (гелі). 
Засоби для холодного укладання волосся (воски). 
Засоби для холодного укладання волосся (фіксуючі засоби). 



Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

18  Тема № 4Виконання прямих хвиль 
Виконання прямих хвиль. 
 Тема № 5Виконання косих та поперечних хвиль. З’єднання хвиль 
Виконання косих хвиль. З’єднання хвиль. 
Виконання поперечних хвиль. З’єднання хвиль. 

ПЕР-1.4 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 28  Тема № 7Оволодіння прогресивними методами стрижки 

Технологія розроблення стрижок. 
Комбінування основних форм стрижок із застосуванням сучасних та інноваційних методів 
стрижки 
Технологія стрижки волосся методом «поінтинг». 
Технологія стрижки волосся методом «слайсінг». 
Технологія стрижки волосся методом «джгута». 
Технологія стрижки волосся методом «пектаж». 
Дефекти під час стрижки волосся прогресивними методами та способи їх усунення. 
Тематичне оцінювання № 3 
 Тема № 8Виконання сучасних чоловічих стрижок 
Технологія виконання сучасної чоловічої «Кроп». 
Технологія виконання сучасної чоловічої «Британка». 
Технологія виконання сучасної чоловічої «Андеркат. 
Технологія виконання сучасної чоловічої «Боб». 
Технологія виконання сучасної чоловічої «Топ кнот». 
Технологія виконання сучасної чоловічої «Помпадур». 
Технологія виконання сучасної чоловічої «Цезар». 
Технологія виконання сучасної чоловічої «Вояж». 
Тематичне оцінювання № 3. 
 Тема № 9Виконання сучасних жіночих стрижок 
Градуювання. 
Технологія виконання сучасної жіночої стрижки «Каскад» на довге волосся. 
Технологія виконання сучасної жіночої стрижки «Каскад» на коротке волосся. 
Технологія виконання сучасної жіночої стрижки «Каскад» з короткою шапочкою. 
Технологія виконання сучасної жіночої стрижки «Каскад» на кучерявому волоссі. 
Технологія виконання сучасної жіночої стрижки «Каскадне каре». 
Технологія виконання сучасної жіночої стрижки «Боб-каре». 



Технологія виконання сучасної жіночої стрижки «Подовжене каре». 
Технологія виконання сучасної жіночої стрижки «Пряме каре». 
Технологія виконання стрижки різних видів чілки. 
Тематичне оцінювання № 4. 

Матеріалознавство 3  Тема № 5Виконання чоловічих, жіночих та дитячих модельних стрижок 
Засоби для хімічної завивки та фіксажу. 
Засоби для відновлення волосся після фарбування. 
Тематичне оцінювання № 1. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

54  Тема № 6Виконання сучасних чоловічихстрижок 
Виконання сучасних чоловічих стрижок прогресивними методами . 
Виконання сучасних модельних чоловічих стрижок прогресивними методами . 
 Тема № 7Виконання сучасних жіночих стрижок 
Виконання сучасної жіночої стрижки «Каскад» на довге волосся. Виконання сучасної 
жіночої стрижки «Каскад» на коротке волосся. 
Виконання сучасної жіночої стрижки «Каскад» з короткою шапочкою. 
Виконання сучасної жіночої стрижки «Каскад» на кучерявому волоссі. 
Виконання сучасної жіночої стрижки «Каскадне каре». 
Виконання сучасної жіночої стрижки «Боб-каре». 
Виконання сучасної жіночої стрижки «Подовжене каре». 
Виконання сучасної жіночої стрижки «Пряме каре». 

ПЕР-1.5 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 5 Тема № 10Виконання гарячої завивки з використанням прогресивних 

інструментів 
Технологія виконання гарячої завивки на конусні електрощипці. 
Технологія виконання гарячої завивки на.електрощипці V-образної форми. 
Технологія виконання гарячої завивки на прасочки. 
Технологія виконання гарячої завивки на шпильки. 
Технологія виконання гарячої завивки з використанням фольги. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

24  Тема № 8Виконання гарячої завивки волосся з використанням прогресивних 
інструментів та способів 
Виконання гарячої завивки волосся на конусні електрощипці. 
Виконання гарячої завивки волосся на прасочки. 
Виконання гарячої завивки волосся на шпильки. 



Виконання гарячої завивки волосся з використанням фольги. 
ПЕР-1.6 Професійно-теоретична підготовка 

Перукарська справа 10  Тема № 11Виконання прогресивних технологій хімічної завивки волосся 
Типи перманентної завивки. 
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні хімічної завивки. 
Переваги та недоліки хімічної завивки волосся. 
Технологія виконання хімічної завивки волосся на шапочку 
Технологія виконання хімічної завивки волосся на папільйотки. 
Технологія виконання хімічної завивки волосся на бумеранги. 
Технологія виконання хімічної завивки волосся накрутка від кореня. 
Карвінг волосся. Антихімія. 
Догляд за волоссям після хімічної завивки. 
Тематичне оцінювання № 5. 

Спеціальне 
малювання 

7  Тема № 1Виконання прогресивних технологій хімічної завивки волосся 
Лабораторно-практична робота № 1: Малювання хімічної завивки на спіральні коклюшки. 
Лабораторно-практична робота № 2: Малювання хімічної завивки на папільйотки. 
Лабораторно-практична робота № 3: 2Малювання хімічної завивки на бумеранги. 
Лабораторно-практична робота № 4: Малювання сучасних видів колорування з 
використанням кольорових олівців. 
Лабораторно-практична робота № 5: Малювання сучасних видів колорування з 
використанням акварелі. 
Лабораторно-практична робота № 6: Малювання сучасної чоловічої стрижки в різних 
поворотах. 
Лабораторно-практична робота № 7: Малювання сучасної чоловічої стрижки в різних 
поворотах. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

12  Тема № 9Оволодіння прогресивними технологіями хімічної завивки волосся 
Виконання хімічної завивки з використанням сучасних пристосуван. 
Виконання карвінгу волосся. Антихімія. 

ПЕР-1.7 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 5  Тема № 12Виконання часткового фарбування волосся 

Технологія часткового фарбування волосся. 
Технолгія виконання розсвітлення волосся. 
Змішування різних кольорів барвника та підбір міцності окисника в залежності від виду 
робіт. 



 Тема № 13Колорування волосся сучасними способами 
Сучасні техніки колорування волосся. 
Догляд за волоссям після колорування волосся. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

24  Тема № 10Виконання часткового фарбування волосся 
Виконання розсвітленя волосся. 
Виконання фарбування волосся в техніці «airtach». 
 Тема № 11Колорування волосся сучасними способами 
Виконання фарбування волосся в техніці «сплешлайт». 
Виконання фарбування волосся в техніці « блур». 

ПЕР-1.8 Професійно-теоретична підготовка 
Перукарська справа 10  Тема № 14Виконання інноваційних елементів модельних зачісок різних типів 

Напрямки моди в сучасних модельних зачісках. 
Принципи художнього моделювання. Композиція. Форма зачіски. 
Маса та колір волосся 
Силует зачіски. Лінії зачіски. 
Пропорції зачіски. Баланс зачіски. 
Ньюанс зачіски. Контраст зачіски. Ритм зачіски. 
Типи зачісок. 
Призначення зачісок. 
Кошторис на виконання зачісок. 
Тематичне оцінювання № 6. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

48  Тема № 12Виконання інноваційних елементів модельних зачісок різних типів 
Виконання зачісок концентрованого типу. 
Виконання зачісок переднього типу. 
Виконання зачісок зворотнього типу. 
Виконання зачісок ацентрального типу. 
Виконання повсякденних зачісок. 
Виконання вечірніх зачісок. 
Виконання святкових зачісок. 
Виконання конкурсних зачісок. 

Виробнича 
практика 

210 Самостійне виконання вправ: підбирати матеріали перед виготовленням пастижерних 
доповнень; дезінфікувати, мити, розчісувати волосся для виробів; виготовляти доповнення 
з волосся; правильно підбирати матеріали, виконувати технологічну послідовність масажу 



голови; дотримуватись правил гігієни; виконувати прямі, косі та поперечні хвилі у 
правильній послідовності з подальшим укладанням у зачіску; з’єднувати хвилі; виконувати  
укладання волосся пальцями рук за допомогою засобів для стайлінгу, з подальшим 
оформленням зачіски в правильній послідовності; дотримуватися санітарних норм та 
усунення дефектів, у разі їх виникнення; визначати індивідуальні особливості форми 
голови, підбирати вид та фасон стрижки, готувати волосся до роботи; дотримуватися 
правильної послідовності при виконанні сучасних жіночих стрижок; виконувати стрижку 
волосся різних ділянок голови з використанням простих та філірувальних ножиць; 
правильно підбирати засоби для укладання волосся; правильно підбирати засоби для 
укладання волосся; підбирати вид прогресивного інструменту; визначати температуру 
нагрівання щипців, дотримуватися правильної послідовності при виконанні гарячої завивки 
волосся локонами різних видів, комбінувати різні способи укладання волосся з подальшим 
оформленням у зачіску; виконувати гарячу завивку волосся локонами різних видів за 
допомогою прогресивних інструментів та способів; визначати структуру волосся, підбирати 
препарат відповідно до  структури волосся; дотримуватися технологічної послідовності 
виконання хімічної завивки із застосуванням  прогресивних технологій; догляд за волоссям 
після хімічної завивки; визначати структуру волосся та початковий колір; готувати 
фарбувальну суміш різної концентрації; наносити фарбувальну суміш на волосся, 
визначати час витримки; дотримуватися правильної послідовності при виконанні 
фарбування волосся; застосовувати більш розповсюджену сучасну техніку фарбування 
волосся; використовувати сучасні засоби догляду за волоссям після фарбування; 
ополіскувати та нейтралізувати волосся після фарбування; виконувати інноваційні 
елементи зачіски, дотримуватися  технологічної послідовності; використовувати сучасні 
засоби для стайлінгу та оформити зачіску; дотримуватися технологічної послідовності при 
виконанні зачіски. 
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Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

за професією: «Перукар (перукар-модельєр); візажист» 

Кваліфікація: загальнопрофесійний блок, візажист 

 

 

№ 
з/п 

Навчальні предмети 
Кількість годин 

Всього 
годин 

Базовий 
блок 

Модуль 
ВЗЖ-1 

Модуль 
ВЗЖ-2 

Модуль 
ВЗЖ-3 

Модуль 
ПЕР-4 

1 Загальнопрофесійна підготовка       
2 Професійно-теоретична підготовка 221 81 5 48 15 72 
3 Професійно-практична підготовка 473 18 54 72 72 257 
4 Кваліфікаційна пробна робота       
5 Консультації 20      
6 Державна кваліфікаційна атестація 7      
7 Загальний обсяг навчального часу (без п.5) 701 99 59 120 87 329 

 

  



Професія «Перукар (перукар-модельєр); візажист» 
Кваліфікація: загально професійний блок, візажист 

Загальнопрофесійна підготовка 
Одиниця 
модуля Предмет 

Кількість 
годин 

Зміст програми 

ЗПК.3 Основи 
професійної етики 

9  Тема № 1Роль етики в сфері обслуговування  
Поняття про особистість, темперамент і характер. Поняття етикету. 
 Тема № 2Культура спілкування працівників сфери обслуговування 
Поняття про спілкування. Основні закони етикету. 
Причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничому колективі. 
Основні психологічні вимоги до візажиста. 
Професійна поведінка візажиста. 
Кодекс культури. 
Скарги та конфлікти з клієнтами: причини і види. 
Скарги та конфлікти з клієнтами: способи вирішення. 
Тематичне оцінювання № 1 

ЗПК.6 
ЗПК.7 

Візажна справа 6  Тема № 1Вступ 
Історія розвитку косметики. Основні поняття про косметику і макіяж. 
 Тема № 2Основи візажної справи 
Кваліфікаційні вимоги до візажиста. Основні поняття про організацію робочого місця 
візажиста. 
Інструмент візажиста. 
Пристосування візажиста. 
Правила використання та догляду за інструментом. 
Санітарно-гігієнічні вимоги до інструментів, візажної білизни. 
 

ЗПК.7 Виробниче 
навчання 

18  Тема № 1Вступ 
Ознайомлення з виробництвом. Безпека праці, електробезпека та протипожежна безпека. 
 Тема № 2Основи візажної справи 
Організація робочого місця. Відпрацювання прийомів використання робочого інструменту. 
Підготовчі та заключні роботи з обслуговування клієнта. Догляд за інструментом. 

ЗПК.8 Матеріалознавство 9  Тема № 1Компоненти косметичної продукції 
Ліпіди. Віск та віскоподібні речовини. Силіконові воски, масла. Антиоксиданти. Дія різних 
видів сировини на шкіру. 



 Тема № 2Класифікація декоративної косметики 
Засоби для очищення шкіри. 
Тонізуючі засоби. Гідрофільні очисники. 
Косметичні креми їх призначення та класифікація. 
Засоби для тонування обличчя. 
Засоби декоративної косметики для очей, губ. 
Термін зберігання косметичної продукції. 
 Тема № 3Рівні косметичної продукції 
Огляд рівнів косметичної продукції. 
Тематичне оцінювання № 1. 

ЗПК.9 Основи санітарії та 
гігієни 

12  Тема № 1Вступ 
Поняття санітарії та гігієни. Мета та завдання виробничої санітарії. 
 Тема № 2Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств побутового населення 
Вимоги і норми облаштування та обладнання салонів краси. 
Вимоги до водопостачання. Значення раціонального обладнання освітлення. 
Вимоги до вентиляції приміщень. 
Вимоги до облаштування робочого місця візажиста. 
Санітарні вимоги до роботи майстра. 
 Тема № 3Дезинфекція та інфекційний контроль 
Мікроорганізми та їх класифікація. Джерела захворювань. Механізм передачі інфекції. 
Заходи боротьби з інфекціями. 
Поняття дезінфекції. Види дезінфекції. Інфекційний контроль у салонах краси. 
Сифіліс, СПІД та їх вплив на шкіру. 
 Тема № 4Захворювання шкіри 
Захворювання шкіри. Хвороби шкіри що викликаються бактеріями. Запальні утворення на 
шкірі. Профілактика. 
Вітаміни та їх вплив на стан шкіри. Професійні захворювання шкіри, профілактика. 
Тематичне оцінювання № 1. 

ЗПК.10 Спеціальне 
малювання 

9  Тема № 1Закономірності сприйняття і побудови форми 
Поняття про композицію малюнка. Метод перспективних зображень(лінійна, повітряна). 
Поняття про пропорції. Світлотінь та її особливості. 
Лабораторно-практична робота № 1: Малювання геометричного натюрморту з 
дотриманням пропорцій і взаємного розташування. 
 Тема № 2Пластична анатомія голови людини 
Лінійний ритм. 
Моделювання голови за модульною системою. 



Лабораторно-практична робота № 2: Побудова голови в фас за модульною системою. 
Лабораторно-практична робота № 3: Побудова голови за модульною системою в профіль та 
¾. 
Лабораторно-практична робота № 4: Світло-тіньова ліпка голови. 
Лабораторно-практична робота № 5: Побудова обличчя. 

ЗПК.11 Основи пластичної 
анатомії та 

фізіології шкіри 
обличчя 

18  Тема № 1Анатомія та фізіологія шкіри обличчя 
Будова шкіри. 
Будова підшкірної жирової клітковини. 
Кровоносні та лімфатичні судини. 
Будова сальних і потових залоз. 
Функції та властивості шкіри. 
Тематичне оцінювання № 1. 
 Тема № 2Дерматологія 
Гнійничкові й вірусні захворювання шкіри. 
Трихофитня волосяної частини голови. 
Мікроскопія волосяної частини голови. 
Гідроденіт. 
Атрофія шкіри. 
Тематичне оцінювання № 2. 
 Тема № 3Шкіра та догляд за нею 
Типи шкіри. 
Вікові зміни шкіри. 
Догляд за шкірою. Умивання. 
Маски та компреси. 
Гімнастика для обличчя 
Тематичне оцінювання № 3. 

ЗПК.12 Візажна справа 18  Тема № 3Пластична організація обличчя 
Форми обличчя. 
Формотворчі елементи обличчя (чоло, вилиці, підборіддя). 
Формотворчі елементи обличчя (брови). 
Формотворчі елементи обличчя (очі). 
Формотворчі елементи обличчя (ніс). 
Формотворчі елементи обличчя (губи). 
Тематичне оцінювання № 1 
 Тема № 4Технологія виконання макіяжу 
Типи шкіри. 



Догляд за обличчам по типу шкіри. 
Маски для шкіри обличчя. 
Масажні лінії. 
Масаж шкіри обличчя 
Демакіяж. 
Підготовчі роботи перед виконанням макіяжу. 
Коректори, консиллери. 
Техніки нанесеня тональних засобів. 
Техніка нанесення пудри та рум’ян. 
Тематичне оцінювання № 2 

ВЗЖ-1 Професійно-теоретична підготовка 
Візажна справа 5  Тема № 5Освоєння прийомів послідовного виконання макіяжу 

Послідовність нанесення макіяжу. 
Вимоги до технології виконання макіяжу. 
Засоби для тонування шкіри. 
Особливості нанесення рум’ян. 
Інструменти для виконання макіяжу. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

54  Тема № 3Освоєння прийомів послідовного виконання макіяжу 
Визначення форми обличчя. Підбір засобів для тонування обличчя. 
Підбір засобів для макіяжу брів, очей, вуст. 
Виконання тонування обличчя різними способами. 
Нанесення пудри на обличчя різними способами. 
Макіяж очей з використанням різних видів тіней для повік. 
Підведення очей з використанням різних косметичних засобів. 
Фарбування брів та вій з використанням різних косметичних засобів. 
Фарбування брів та вій з використанням барвників. 
Нанесення рум’ян з урахуванням підбору кольорової гамми. 

ВЗЖ-2 Професійно-теоретична підготовка 
Візажна справа 42  Тема № 6Моделювання (корекція) форми брів 

Будова, форма, лінії брів. 
Пристосування для корекції брів. 
Моделювання правильної форми брів за допомогою пінцета. 
Моделювання правильної форми брів за допомогою нитки. 
Матеріали та інструменти для корекції брів. 



Тематичне оцінювання № 3. 
 Тема № 7Моделювання (корекція) очей 
Прийоми схематичної побудови очей. 
Корекція близько посажених очей. 
Корекція широко посажених очей. 
Корекція асемитричних очей 
Корекція впалих очей. 
Корекція очей з навислим віком. 
Корекція маленьких очей 
Корекція випуклих очей. 
Класична техніка нанесення тіней 
Техніка нанесення тіней вертикальна. 
Техніка нанесення тіней горизонтальна 
Техніка нанесення тіней діагональна 
Техніка нанесення тіней «Банан». 
Техніка нанесення тіней « Крило птаха». 
Матеріали та інструменти для макіяжу очей. 
Тематичне оцінювання № 4 
 Тема № 8Моделювання (корекція) вуст 
Корекція не рівномірних вуст. 
Корекція тонких вуст. 
Корекція широких вуст 
Корекція тонких вуст. 
Корекція нерівномірних вуст. 
Корекція маленьких вуст. 
Корекція вуст з опущеними кутиками. 
Косметичні засоби для вуст. 
Тематичне оцінювання № 5. 
 Тема № 9Моделювання (корекція) форми обличчя 
Прийоми визначення пропорцій обличчя. 
Види корекції форми обличчя. 
Корекція округлої форми обличчя. 
Корекція трикутної форми обличчя. 
Корекція квадратної форми обличчя. 
Корекція видовженої форми обличчя 
Корекція ромбоподібної форми обличчя. 



Корекція трапецієподібної форми обличчя. 
Тематичне оцінювання № 6. 
Корекція широкого та вузького носа. 
Корекція довгого та короткого носа. 
Корекція носа з горбинкою. 
Корекція грушеподібного носа. 
Корекція асиметричного носа. 
Корекція кирпатого носа. 
Корекція подвійного підборіддя. 
Тематичне оцінювання № 7. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

72  Тема № 4Моделювання (корекція) форми брів 
Визначення форми брів. Виконання корекція брів пінцетом, декоративною косметикою. 
 Тема № 5Моделювання (корекція) очей 
Визначення форми очей. Виконання корекції форми очей за допомогою макіяжу. 
 Тема № 6Моделювання (корекція) вуст 
Визначення форми вуст. Виконання корекції форми вуст за допомогою макіяжу. 
 Тема № 7Моделювання (корекція) обличчя 
Визначення форми чола, вилиць. Виконання корекції форми чола, вилиць. 
Визначення форми носа, підборіддя. Виконання корекції форми носа, підборіддя. 
Визначення форми обличчя. 
Виконання корекції округлої форми обличчя за допомогою косметичних засобів. 
Виконання корекції трикутної форми обличчя за допомогою косметичних засобів. 
Виконання корекції квадратної форми обличчя за допомогою косметичних засобів. 
Виконання корекції видовженої форми обличчя за допомогою косметичних засобів. 
Виконання корекції ромбоподібної форми обличчя за допомогою косметичних засобів. 
Виконання корекції трапецієподібної форми обличчя за допомогою косметичних засобів. 

ВЗЖ-3 Професійно-теоретична підготовка 
Візажна справа 15  Тема № 10Визначення кольоротипів жінок за різними схемами 

Кольорометрія в макіяжі. 
Визначення кольоротипу в сезонному поділі за порами року. 
Визначення кольоротипу в 4-х сезонній кольоротипній системі в напрямку Зима-Весна. 
Визначення кольоротипу в 4-х сезонній кольоротипній системі в напрямку Літо-Осінь. 
Визначення кольоротипу в системі 12 (Зима). 
Визначення кольоротипу в системі 12 (Весна). 



Визначення кольоротипу в системі 12 (Літо). 
Визначення кольоротипу в системі 12 (Осінь). 
Визначення кольоротипу темношкірих та азіатських жінок 
Лабораторно-практична робота № 1: Визначення кольоротипу в різних системах. 
 Тема № 11Оволодіння основами макіяжу різних кольоротипів 
Характеристика кольорової гами в макіяжі кольоротипу Зима. 
Характеристика кольорової гами в макіяжі кольоротипу Весна. 
Характеристика кольорової гами в макіяжі кольоротипу Літо. 
Характеристика кольорової гами в макіяжі кольоротипу Осінь. 
Тематичне оцінювання № 8 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

72  Тема № 8Визначення кольоротипів жінок за різними схемами 
Визначення кольоротипу в 4-х типній системі (холодний напрямок). 
Визначення кольоротипу в 4-х типній системі (теплий напрямок). 
Визначення кольоротипу в 12-ти типній системі (яскравий напрямок). 
Визначення кольоротипу в 12-ти типній системі (світлий напрямок). 
Визначення кольоротипу в 12-ти типній системі (темний напрямок). 
Визначення кольоротипу темношкірих та азіатських жінок. 
 Тема № 9Оволодіння основами макіяжу різних кольоротипів 
Підбір кольорової гами косметичних засобів та виконання макіяжу для кольоротипу в 4-х 
типній кольоровій системі (холодний напрямок) 
Підбір кольорової гами косметичних засобів та виконання макіяжу для кольоротипу в 4-х 
типній кольоровій системі (теплий напрямок). 
Підбір кольорової гами косметичних засобів та виконання макіяжу для кольоротипу в 12-ти 
типній системі (яскравий напрямок). 
Підбір кольорової гами косметичних засобів та виконання макіяжу для кольоротипу в 12-ти 
типній системі (темний напрямок). 
Підбір кольорової гами косметичних засобів та виконання макіяжу для кольоротипу в 12-ти 
типній системі (світлий напрямок). 
Підбір кольорової гами косметичних засобів та виконання макіяжу темношкірих та 
азіатських жінок. 

ВЗЖ-4 Професійно-теоретична підготовка 

Візажна справа 72  Тема № 12Освоєння операцій основних техніки макіяжу 
Класичні техніки макіяжу очей. Техніки макіяжу. Підбір засобів для виконання макіяжу 
 Тема № 13Виконання базового, денного макіяжу 



Загальні характеристики базового та денного макіяжу. Вимоги до кольорів та відтінків 
засобів декоративної косметики для виконання базового та денного макіяжу. 
Технологія виконання базового та денного макіяжу. 
Лабораторно-практична робота № 9: Підбір кольорової гами та виконання денного макіяжу 
Для кольоротипу Зима. 
Лабораторно-практична робота № 10: Підбір кольорової гами та виконання денного 
макіяжу для кольоротипу Весна. 
Лабораторно-практична робота № 11: Підбір кольорової гами та виконання денного 
макіяжу для кольоротипу Літо. 
Лабораторно-практична робота № 12: Підбір кольорової гами та виконання денного 
макіяжу для кольоротипу Осінь. 
 Тема № 14Виконання вечірнього макіяжу 
Загальна характеристика вечірнього макіяжу. Вимоги до кольорів та відтінків засобів 
декоративної косметики для виконання вечірнього макіяжу. 
Лабораторно-практична робота № 13: Підбір кольорової гами та виконання вечірнього 
макіяжу для кольоротипу Зима. 
Лабораторно-практична робота № 14: Підбір кольорової гами та виконання вечірнього 
макіяжу для кольоротипу Весна. 
Лабораторно-практична робота № 15: Підбір кольорової гами та виконання вечірнього 
макіяжу для кольоротипу Літо. 
Лабораторно-практична робота № 16: Підбір кольорової гами та виконання вечірнього 
макіяжу для кольоротипу Осінь. 
Тематичне оцінювання № 9. 
 Тема № 15Виконання весільного макіяжу 
Загальна характеристика весільного макіяжу. Вимоги до кольорів та відтінків засобів 
декоративної косметики для виконання весільного макіяжу. 
Лабораторно-практична робота № 13: Підбір кольорової гами та виконання весільного 
макіяжу для кольоротипу Зима. 
Лабораторно-практична робота № 14: Підбір кольорової гами та виконання весільного 
макіяжу для кольоротипу Весна. 
Лабораторно-практична робота № 15: Підбір кольорової гами та виконання весільного 
макіяжу для кольоротипу Літо. 
Лабораторно-практична робота № 16: Підбір кольорової гами та виконання весільного 
макіяжу для кольоротипу Осінь. 
 Тема № 16Виконання вікового макіяжу 
Загальна характеристика вікового макіяжу. 



Вимоги до кольорів та відтінків засобів декоративної косметики для виконання вікового 
макіяжу. 
Денний віковий макіяж. 
Вечірній віковий макіяж. 
Технологія виконання вікового макіяжу. 
Лабораторно-практична робота № 17: Підбір кольорової гами та виконання денного 
вікового макіяжу. 
Лабораторно-практична робота № 17: Підбір кольорової гами та виконання денного 
вікового макіяжу. 
Тематичне оцінювання № 10. 
 Тема № 17Виконання чоловічого, дитячого макіяжу 
Загальна характеристика чоловічого та дитячого макіяжу. Вимоги до кольорів та відтінків 
засобів декоративної косметики для виконання чоловічого та дитячого макіяжу. 
Технологія виконання чоловічого та дитячого макіяжу. 
Лабораторно-практична робота № 18: Підбір кольорової гами та виконання чоловічого та 
дитячого макіяжу. 
 Тема № 18Виконання макіяжу для фото-, теле- і відеозйомок 
Загальна характеристика макіяжу для фото-, теле-, відео зйомки. Вимоги до кольорів та 
відтінків засобів декоративної косметики. 
Лабораторно-практична робота № 19: Підбір кольорової гами та виконання макіяжу для 
фото-, теле-, відео зйомки. 
 Тема № 19Виконання конкурсного, креативного, подіумного макіяжу 
Загальна характеристика конкурсного макіяжу. 
Технологія виконання конкурсного макіяжу. 
Лабораторно-практична робота № 20: Підбір кольорової гами та виконання конкурсного 
Макіяжу. 
Загальна характеристика креативного макіяжу. 
Технологія виконання конкурсного макіяжу. 
Лабораторно практична робота № 21: Підбір кольорової гами та виконання креативного 
макіяжу. 
Загальна характеристика подіумного макіяжу. 
Технологія виконання подіумного макіяжу. 
Лабораторно-практична робота № 22: Підбір кольорової гами та виконання подіумного 
макіяжу. 
Тематичне оцінюванн № 11. 
 Тема № 20Виконання рекламного, кастингового макіяжу 



Загальна характеристика рекламного макіяжу. 
Технологія виконання рекламного макіяжу. 
Лабораторно-практична робота № 23: Підбір кольорової гами та виконання рекламного 
макіяжу. 
Загальна характеристика кастингового макіяжу. 
Технологія виконання кастингового макіяжу. 
Лабораторно-практична робота № 24: Підбір кольорової гами та виконання кастингового 
макіяжу. 
 Тема № 21Виконання макіяжу при окулярах 
Загальна характеристика макіяжу при окулярах. 
Технологія виконання макіяжу під окуляри для близькозорих. 
Лабораторно-практична робота № 25:Підбір кольорової гами та виконання денного макіяжу 
під окуляри для близькозорих. 
Лабораторно-практична робота № 26:Підбір кольорової гамми та виконання вечірнього 
макіяжу під окуляри близькозорих. 
Лабораторно-практична робота № 27:Підбір кольорової гамми та виконання весільного 
макіяжу під окуляри близькозорих. 
Технологія виконання макіяжу під окуляри для далекозорих. 
Лабораторно-практична робота № 28:Підбір кольорової гами та виконання денного макіяжу 
під окуляри для далекозорих. 
Лабораторно-практична робота № 29:Підбір кольорової гамми та виконання вечірнього 
макіяжу під окуляри для далекозорих. 
Лабораторно-практична робота № 30:Підбір кольорової гамми та виконання весільного 
макіяжу під окуляри для далекозорих. 
Тематичне оцінювання № 12. 
 Тема № 22Виконання фантазійного макіяжу 
Загальна характеристика фантазійного макіяжу. 
Вимоги до кольорів та відтінків засобів декоративної косметики при виконання 
фантазійного макіяжу. 
Особливості підбору аксесуарів при виконанні фантазійного макіяжу. 
Технологія виконання фантазійного макіяжу. 
Лабораторно-практична робота № 31:Підбір кольорової гами за кольоротипом для 
виконання фантазійного макіяжу. Підбір аксесуарів. 
Лабораторно-практична робота № 32: Виконання фантазійного макіяжу. 
 Тема № 23Виконання макіяжу Боді-арт 
Боді-арт. Його види та особливості. Вимоги до косметичних засобів для виконання боді-



арту. 
Підбір кольору та відтінків засобів для виконання Боді-арту. Технологія виконання боді-
арту. 
Лабораторно-практична робота № 33: Підбір кольорової гами для виконання боді-арту. 
Розробка ескізу боді-арту. 
 Тема № 24Виконання макіяжу Фейс-арт 
Фейс-арт. Основні вимоги до засобів декоративної косметики, їх кольорів та відтінків. 
Технологія виконання Фейс-арту. 
Лабораторно-практична робота № 34: Підбір кольорової гами для виконання Фейс-арту. 
Розробка ескізу фейс-арту. 
 Тема № 25ВиконанняБіо-тату 
Загальна характеристика Біо-тату. 
Вплив Біо-тату на шкіру. 
Лабораторно-практична робота № 35: Розробка ескізу біо-тату. 
Тематичне оцінювання № 13. 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче 
навчання 

54  Тема № 10Виконання базового, денного макіяжу 
Виконання базового, денного макіяжу з урахуванням підбору кольорової гамми та правил 
корекції. 
 Тема № 11Виконання вечірнього, весільного макіяжу 
Виконання вечірнього, весільного макіяжу з урахуванням підбору кольорової гамми та 
правил корекції. 
 Тема № 12Виконання вікового макіяжу 
Виконання вечірнього, весільного макіяжу з урахуванням підбору кольорової гамми та 
правил корекції. 
 Тема № 13Виконання чоловічого, дитячого, макіяжу для фото-, теле- і відео 
зйомок 
Виконання чоловічого,дитячого, макіяжу для фото-, теле- і відео зйомок з урахуванням 
підбору кольорової гамми та правил корекції. 
 Тема № 14Виконання конкурсного, креативного, подіумного макіяжу 
Виконання конкурсного,креативного,подіумного макіяжу з урахуванням підбору 
кольорової гамми та правил корекції. 
 Тема № 15Виконання рекламного, кастингового макіяжу 
Виконання рекламного,кастингового макіяжу з урахуванням підбору кольорової гамми та 
правил корекції. 
 Тема № 16Виконання макіяжу при окулярах 



Виконання макіяжу при окулярах з урахуванням підбору кольорової гамми та правил 
корекції. 
 Тема № 17Виконання фантазійного макіяжу 
Виконання фантазійного макіяжу з урахуванням підбору кольорової гамми та правил 
корекції. 
 Тема № 18Виконання макіяжу Боді-арт 
Виконання макіяжу Боді-арту з урахуванням підбору кольорової гамми та правил корекції. 

Виробнича 
практика 

203 Самостійне виконання вправ: правильно організовувати робоче місце візажиста; 
застосовувати інструменти; визначати тип обличчя і підбирати засоби для тонування 
обличчя, макіяжу очей, брів, вуст; виконувати: тонування обличчя з нанесенням тональних 
засобів; нанесення  пудри на обличчя різними способами; макіяж очей, брів із нанесенням 
різних видів тіней для повік з урахуванням підбору тіней; підведення очей з використанням 
різних косметичних засобів; підфарбовування брів і вій; рум'ян з урахуванням підбору 
кольорової гами; заключні роботи з обслуговування клієнта; виконувати базовий, денний, 
вечірній, весільний, віковий, чоловічий, дитячий, конкурсний, креативний, подіумний, 
рекламний, кастинговий, фантазійний макіяж, макіяж під окуляри та для фото-, відео-, 
телезйомки, боді-арт, фейс-арт, Біо-тату з дотриманням технологічної послідовності, 
відповідних прийомів і технік, з урахуванням правил підбору засобів, санітарних вимог та 
усунення дефектів у разі їх виникнення 
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