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РОЗГЛЯНУТО
на засіданні методичної комісії викладачів 
та майстрів виробничого навчання 
Протокол № о____ від 03. О В . <кР-?в

Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 
за професією: «Перукар (перукар-модельср)»

Кваліфікація: перукар 2 класу

№
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 4 П р о ф ес ій н о -тео р ети ч н а  п ід го то в к а
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 л 
Завивка волосся гарячим способом за допомогою їципців “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: М алювання 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: М алювання схем зачісок концентрованого типу в фас, 
профіль.
Лабораторно-практична робота № 6: М алювання 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:М алювання 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 “їжачок”.
Технологія виконання модельної чоловічої стрижки “Бобрик”.
Технологія виконання модельної чоловічої стрижки “Ш апочка ” .
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 № 2 Виконання 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 № 4 Виконання 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 № 1 1 :  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 М алю вання сучасної жіночої стрижки «Паж» в фас. 
Лабораторно-практична робота №  15:Малювання сучасної жіночої стрижки «Паж» в 
профіль.
Лабораторно-практична робота №  15: М алювання сучасної жіночої стрижки «Асоль» в фас. 
Лабораторно-практична робота №  15: М алювання сучасної жіночої стрижки «Асоль» в 
профіль.
Лабораторно-практична робота №  16: М алювання сучасної жіночої стрижки «Коротке 
каре» в фас.
Лабораторно-практична робота №  17: М алювання сучасної жіночої стрижки «Коротке 
каре» в профіль.
Лабораторно-практична робота № 18: Малювання сучасної жіночої стрижки 
«Асиметрична» в фас і профіль

Тема № 5 Виконання сучасних модельних чоловічих стрижок
Лабораторно-практична робота №  19М алю вання сучасної чоловічої стрижки «Теніс». 
Лабораторно-практична робота № 20М алю вання сучасної чоловічої стрижки «їжачок». 
Лабораторно-практична робота №21 М алю вання сучасної чоловічої стрижки «Бобрик». 
Лабораторно-практична робота №  22М алю вання сучасної чоловічої стрижки «Шапочка». 
Лабораторно-практична робота №23 М алю вання ■сучасної чоловічої стрижки 
«Асемитрична».
Лабораторно-практична робота №  24 М алю вання сучасної чоловічої стрижки бороди та 
вусів.

Професійно-практична підготовка
Виробниче
навчання

72 Тема № 4 Виконання 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 №  5 Виконання 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 л 
виду та-фасону з урахуванням індивідуальних особливостей форми голови та типу обличчя.

ПЕР-2.3 П р о ф ес ій н о -тео р ети ч н а  п ід го то вк а
Перукарська справа 7 Тема № 6 Виконання 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 фермери .Перелік дефектів та способи усунення. 
Тематичне оцінювання №  4

Матеріалознавство 4 Тема № 3 Виконання 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 № 6 Фарбування волосся сучасними методами *
Розвиток культури і мистецтва різних епох.



Лабораторно-
Лабораторно-
Риму.
Лабораторно-
Барокко.
Лабораторно-
Лабораторно-
Лабораторно-
Бідермейер.
Лабораторно-
Лабораторно-
Лабораторно-

практична робота №  25: 
практична робота №  26:

М алювання складних жіночих зачісок Давньої Греції. 
М алювання складних жіночих зачісок Давнього

практична робота №  27: Малювання складних жіночих зачісок Епохи

практична робота №  28: 
практична робота №  29: 
практична робота №  ЗО:

практична робота № 31 
практична робота №  32 
практична робота №  33

М алювання складних жіночих зачісок Епохи Рококо. 
М алювання складних жіночих зачісок Епохи Ампір. 
М алювання складних жіночих зачісок Епохи

М алювання фарбування волосся методом «Омбре». 
Малювання фарбування волосся методом «Балаяж». 
Малювання фарбування волосся методом « Грандж».

Професійно-практична підготовка
Виробниче
навчання

12 Тема № 6 Виконання 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 № 7 Виконання 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 № 8 Виконання 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 № 4 Виконання часткового фарбування волосся
Пастелі, кольорові олівці для фарбування волосся.
Засоби по догляду за фарбованим волоссям.
Вимоги до засобів по догляду за фарбованим волоссям.

Тема № 5 Виконання 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 № 8 Виконання 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 № 9 Виконання 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: М оделювання зачісок різних типів.
Тематичне оцінювання №  7

Тема № 10 Виконання 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 № 7 Виконання 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.

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

36 Тема № 9 Виконання 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 №  10 Виконання 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.


