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РОЗГЛЯНУТО
на засіданні методичної комісії викладачів 
та майстрів виробничого навчання 
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Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 
за професією: «Перукар (перукар-модельєр)»

Кваліфікація: перукар 1 класу

*

№
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-І.5

Модуль
ПЕР-1.6

Модуль
ПЕР-1.7

Модуль
ПЕР-1.8

1 Загальнопрофесійна підготовка -
2 Професійно-теоретична підготовка 95 11 5 12 ЗО 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 ЗО 84 29 29 29 268



Професія «Перукар (перукар-модельєр)»
К в а л і ф і к а ц і я :  п е р у к а р  1 к л а с у

Одиниця
модуля Предмет Кількість

годин Зміст програми
ПЕР-1.1 П р о ф ес ій н о -тео р ети ч н а  п ід го то вк а

Перукарська справа 9 Тема № 1 Виконання обробки волосся, перед виготовленням пастижерних 
доповнень
Матеріали для виробів із волосся.
Послідовність обробки волосся перед виготовленням пастижерних доповнень. 
Способи тресування.

Тема № 2 Виготовлення пастижерних доповнень з волосся
Технологічний процес виготовлення доповнень 3 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 № 1 Виконання обробки волосся, перед виготовленням пастижерних 
доповнень
Матеріали для виготовлення пастижерних доповнень. Обробка волосся, перед 
виготовленням пастижору.

Тема № 2 Виготовлення пастижерних доповнень з волосся
Дезінфекція матеріалів. Антистатичні препарати, барвники.

П р о ф ес ій н о -п р ак ти ч н а  п ід го то в к а
Виробниче
навчання

18 Тема № 1 Виконання 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 П р о ф ес ій н о -тео р ети ч н а  п ід го то вк а
Перукарська справа 4 Тема № 3 Виконання 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 № 3 Виконання масажу голови
Засоби для виконання масажу (ефірні олії, туалетна вода, мікстури із трав).

Професійно-практична підготовка
Виробниче
навчання

24 Тема № ЗВиконання 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 

г

Професійно-теоретична підготовка
Перукарська справа 9 Тема № 4 Виконання 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 № 5 Виконання 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 № 6 Виконання 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 № 4 Укладання 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 № 4 Виконання прямих хвиль
Виконання прямих хвиль.

Тема № 5 Виконання 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 № 7 Оволодіння 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 № 8 Виконання сучасних чоловічих стрижок *
Технологія виконання сучасної чоловічої «Крон».
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 № 9 Виконання 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 № 5 Виконання 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 № 6 Виконання сучасних чоловічих стрижок
Виконання сучасних чоловічих стрижок прогресивними методами .
Виконання сучасних модельних чоловічих стрижок прогресивними методами .

Тема № 7 Виконання 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 № 10 Виконання 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 № 8 Виконання 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 № 11 Виконання 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 № 1 Виконання 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. л 
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 № 9 Оволодіння 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 № 12 Виконання 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 № 13 Колорування волосся сучасними способами
Сучасні техніки колорування волосся.
Догляд за волоссям після колорування волосся.

Професійно-практична підготовка
Виробниче 

. навчання
24 Тема № 10 Виконання часткового фарбування волосся

Виконання розсвітленя волосся.
Виконання фарбування волосся в техніці «аіИасІї».

Тема № 11 Колорування волосся сучасними способами
Виконання фарбування волосся в техніці «сплеш лайт». 
Виконання фарбування волосся в техніці « блур».

ПЕР-1.8 Професійно-теоретична підготовка
Перукарська справа 10 Тема № 14 Виконання 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 № 12 Виконання 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.


