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Одиниця модуля

Предмет

Кількість
годин

Зміст програми

ЗПК.1

«Основи галузевої
економіки та
підприємництва»

14

ЗПК.2

«Основи трудового
законодавства»

14

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 Пдприємництво як організацйна основа бізнесу.
Підприємство в системі ринкових відносин. Функції підприємств.
Критерії класифікації підприємств. Види підприємств.
Приватні, колективні і державні підприємства
Тема.3 Основи організації управління підприємством сфери послуг.
Методи управління підприємством.
Організаційні структури управління підприємством.
Сучасні принципи управління підприємством.
Тема.4
Визначення мети і завдання підприємств. Життєвй цикл підприємств.
Розробка і обгрунтування виробничої програми підприємства.
Бізнес-план, його призначення і структура.
Тема. 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. 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. 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

ЗПК.3

«Основи професійної
етики»

14

ЗПК.4.

«Охорона праці»

30

та додаткові відпустки, порядок їх надання.
Тема. Психологія особистості в сфері послуг
Психологічні процеси особистості: пам'ять, мова, мислення.
Психологічні властивості особистості: характер, темперамент.
Психологічні особливості клієнтів за віком і статтю.
Перукар очима клієнтів: поняття про «перцепцію».
Психологічні компоненти професійної діяльності перукаря.
Особливості діяльності працівників контактної зони в сфері послуг.
Тема. Конфліктні ситуації в сфері послуг
Конфлікт: види, причини, наслідки.
Правила попередження конфліктів.
Способи подолання конфліктних ситуацій.
Вирішення конкретної конфліктної ситуації.
Тема. Культура спілкування в сфері послуг
Спілкування: функції, форми, засоби.
Міжособистісний простір у спілкуванні.
Тактика спілкування з агресивними клієнтами.
Основні професійні психологічні вимоги перукаря.
Тема 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.
Тема 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 муляра: 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, навчальновиробничих 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.
Тема 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.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і
тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і

параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Тема Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
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. 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. Робота з
переносними електросвітильниками. Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів. Захист від статичної електрики. Захист бу
дівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.
Тема Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні
рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини,
викликають гострі та хронічні захворювання.
Лікувально – профілактичне харчування. Фізіологія праці. Чергування
праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і
переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. Вимоги до
опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та
побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та
аварійне. Правила експлуатації освітлення. Санітарно-побутове забезпечення
працівників.
Тема Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

ЗПК.5

«Інформаційні
технології»

14

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. 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.
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з
носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та
штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
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.
Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості),
шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. Опіки, їх класифікація.
Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги
при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування.
Вимоги до транспортних засобів.
Тема: Інформація та інформаційні технології
Поняття про інформацію та інформаційні технології.
Тема: 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.
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Розробка і створення рекламного буклету засобами MS Publisher
Загальні відомості про створення презентацій засобами MS PowerPoint.
Створення презентацій засобами MS PowerPoint
Тема: 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
Тема: Вступ. Кваліфікаційна характеристика
Професія перукаря в сучасному житті людини. Ознайомлення з освітньокваліфікаційною характеристикою перукаря
Тема: Історія перукарського мистецтва
Відомості про розвиток перукарської майстерності.
Вплив технічного прогресу XX століття на розвиток перукарської справи.
Характеристика історичних епох,основні силуети та форми зачісок, прикраси
для волосся
Використання засобів декоративної косметики.
Історія розвитку завивки та фарбування волосся в різні історичні епохи
Виконання малюнків зачісок історичних епох
Тема: Приміщення та обладнання перукарень
Типи перукарень
Вимоги до приміщень перукарень
Освітлення перукарень
Санітарно-технічне обладнання
Робоче місце майстра перукаря.
Тема: Інструменти та електрообладнання
Основні поняття про інструмент, пристосування та апаратуру.
Інструмент для розчісування волосся (гребені)
Інструмент для розчісування волосся (щітки)
Ріжучий інструмент (ножиці, бритви)
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Ріжучий інструмент (електричні машинки)
Інструменти для укладання
Інструменти для завивки. Пристосування для перукарських робіт
Електроапаратура перукарень
Опис та відпрацювання вправ на тримання інструментів.
Тематичне оцінювання
Тема: Підготовчі та заключні роботи
Підготовчі роботи перед виконанням перукарських робіт
Перукарська білизна. Види перукарської білизни
Заключні роботи у виконанні перукарських робіт
Тема: Миття голови
Миття волосся голови (цілі, способи, види).
Миття волосся голови (технологічний процес)
Лікувальне миття.
Миття із застосуванням спеціальних препаратів по догляду за волоссям.
Тема: Стрижка волосся
Загальні відомості про стрижки. Форми стрижки.
Зони волосяного покриву голови
Основні операції стрижки
Основні техніки, методи стрижки
Тема: Фарбування волосся
Загальні поняття про фарбування волосся.
Групи волосся
Особливості використання барвників різних груп
Вивчення групи волосся на прядці
Тематичне оцінювання
Тема: Вступ
Загальні поняття про парфумерію та косметику
Тема: Відомості про шкіру і волосся
Будову шкіри; волосся: види, колір, причини випадіння
Види пошкодженого волосся. симптоми нездорового волосся
Тема: Вихідні матеріали для виготовлення парфумерно-косметичних
товарів.
Жири, масла, смоли, їх характеристика.
Воски. Спирти. Продукти переробки нафти.
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Ароматичні речовини тваринного походження.
Ароматичні речовини рослинного походження.
Желатинуючі речовини. Продукти бджільництва.
Консерванти. Хімічні сполуки. Вітаміни.
Розгляд та вивчення зразків парфумерних матеріалів
Тема: Миючі засоби
Сучасний підхід до миття волосся, вимоги до властивостей та якості води
Шампуні та їх види, склад і властивості, вимоги до якості
Тема: Дезінфікуючі та кровоспинні засоби
Види, найменування дезінфікуючих і кровоспинних засобів. Методи
знезараження інструменту
Тематичне оцінювання
Тема: Вступ
Вивчення законодавчої та нормативної документації з санітарії та гігієни
перукарської справи
Вивчення законодавчої та нормативної документації з санітарії та гігієни
перукарської справи
Вивчення законодавчої та нормативної документації з санітарії та гігієни
перукарської справи
Вивчення законодавчої та нормативної документації з санітарії та гігієни
перукарської справи
Вивчення законодавчої та нормативної документації з санітарії та гігієни
перукарської справи
Вивчення законодавчої та нормативної документації з санітарії та гігієни
перукарської справи
Вивчення законодавчої та нормативної документації з санітарії та гігієни
перукарської справи
Роль санітарно-епідеміологічних станцій в забезпеченні контролю за
виконанням правил облаштування, обладнання, вмісту перукарень
Тема: Анатомія та фізіологія шкіри і волосся та способи дотримання їх
гігієнічного догляду
Шкіра. Будова шкіри
Кровоносні судини. Сальні і потові залози
Колір. Фізіологія шкіри
Волосся. Види волосся
Будова волосся

Його колір. Тривалість життя волосся
Причини випадіння
Тема: Відомості про мікробіологію
Значення та завдання мікробіології
Поняття про мікроби, їх класифікацію, фізіологію, життєдіяльність, способи
вивчення
Тема: 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: 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; профілактику
захворювань
Догляд за шкірою і волоссям та його значення
Хвороби шкіри, волосся, нігтів, які викликаються грибками
Хвороби шкіри , які викликаються стрептококами і стафілококами.
Тема: 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
ЗПК.10
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Тема. Вступ. Загальні відомості про малюнок. Роль та завдання предмету.
Матеріали для роботи. Види та жанри образотворчого мистетства. Композиція.
Перспектива. Техніка рисунка.
Тема. Малювання геометричних тіл. Побудова геометричних тіл і фігур.
Композиційне розміщення.
ЛПР Лінійний малюнок куба, кулі, конуса з легкою прокладкою основних ліній
Тема. Вправи акварельного живопису Акварель. Поняття про колір.
ЛПР Виконання вправ акварельного живопису. Хроматичне коло. Змішування

фарби.
ЛПР Виконання вправ змішування фарби
Тема. Живопис об’ємних предметів і простих натюрмортів Замальовки окремих
об’ємних предметів (глечик, ваза). Живопис натюрморту.
ЛПР Замальовка інструментів та електробладнання
Тема. Основи 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.
ЛПР Замальовка голови та обличчя людини у профіль.
ЛПР Детальна промальовка всіх частин обличчя світлом та тінню
Професійно-практична підготовка
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Тема: Вступне заняття. Охорона праці , електробезпека, пожежна безпека

в навчальній перукарні.
Навчально-виховні завдання курсу. Ознайомлення учнів з освітньокваліфікаційною 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: Екскурсія на підприємство
Навчально-виховні задачі екскурсії. Знайомство зі структурою та основним
обладнанням перукарень салонів. Техніка безпеки праці та охорони праці.
Тема: 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, електрофону.
Тема: Підготовчі та заключні роботи. Засвоєння прийомів миття голови.
Основні правила виконання підготовчих та заключних робіт. Засвоєння
прийомів миття голови.
Тема: Основні операції стрижки волосся. Форми стрижки

Охорона праці. Зони волосяного покриву. Основні операції стрижки :
зведення волосся нанівець, філірування, окантування, стрижка «на пальцях».
Тема: Загальні поняття про фарбування
Загальні поняття про фарбування. Групи волосся. Особливості використання
барвників різних груп.
Професійно-теоретична підготовка
Модуль ПЕР-П.1.
Оволодіння основними
навичками укладання
волосся
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Тема: Виконання укладання волосся феном за класичною технологією

Елементи зачісок. Плетіння
Структурні засоби для укладання волосся
Способи та техніки укладання волосся
Укладання волосся феном за класичною технологією
Тема: Виконання простої зачіски з використанням бігуді
Укладання волосся за допомогою бігуді
Методи та правила накручування волосся на бігуді
Технологія горизонтального накручування волосся на бігуді
Технологія вертикального накручування волосся на бігуді
Тема: Виконання завивки локонів горизонтальним способом
Методи та правила накручування на електрощипці
Виконання гарячої завивки локонів горизонтальним способом
Виконання гарячої завивки локонів вертикальним способом
Завивка волосся горизонтальним способом ("вісімкою")
Тематичне оцінювання
Тема: 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: 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: 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
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Тема. Малювання волосся Виконання малюнків волосся різного типу і
фактури
ЛПР. Малювання волосся при однокольоровому малюнку та кольоровим
олівцем.
Тема. Малювання простих стрижок.
ЛПР. Малювання простих стрижок при однокольоровому малюнку та
кольоровим олівцем
Тема. Малювання простих зачісок.
ЛПР. Малювання простих зачісок
при однокольоровому малюнку та
кольоровим олівцем
Професійно-практична підготовка
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Тема: 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: Виконання простої зачіски з використанням бігуді
Підготовчі роботи та санітарні норми при виконанні укладання волосся
.Методи та правила накручування волосся на бігуді. Підбір діаметру бігуді в
залежності від довжини волосся та бажаного результату .Технологія
начісування та тупірування .Підбір засобів для 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.
Укладання волосся на бігуді за класичною технологією з використанням
прийомів начісування та тупірування з використанням засобів для укладання
Тема: Виконання гарячої завивки локонів горизонтальним способом

Модуль ПЕР-П.2.
Виконання класичних
чоловічих, жіночих та
дитячих стрижок
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Підготовчі роботи та санітарні норми при виконанні 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. Правила нанесення структурних засобів для
укладання волосся.
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
Послідовність виконання гарячої завивки локонів «вгору», «вниз» з
подальшим укладанням волосся в зачіску з використанням прийомів
начісування та тупірування.
Тема: Виконання класичних чоловічих стрижок
Характеристика чоловічих стрижок. Стрижка “наголо”
Технологія виконання стрижки чоловічої “Англійська”
Технологія виконання стрижки чоловічої “Бокс”
Техгологія виконання чоловічої стрижки “Напівбокс”
Технологія виконання чоловічої стрижки “Канадка”
Технологія виконання чоловічої стрижки “Полька”
Дитячі стрижки
Розробка схем стрижок
Тема: Виконання класичних жіночих стрижок
Технологія виконання жіночої стрижки “Російська”
Технологія виконання жіночої стрижки “Французька”
Технологія виконання стрижки жіночої “Каре класичне”
Технологія виконання стрижки жіночої “Каскад”
Технологія виконання стрижки жіночої “Олімпія”
Технологія виконання стрижки жіночої “Гарсон”
Розробка схем стрижок
Тематичне оцінювання
Тема. Малювання сучасних стрижок
ЛПР Замальовка базових модельних стрижок («Начоло», «Англійська»,
«Бокс»)
ЛПР Замальовка базових модельних стрижок («Напівбокс», «Канадка»,

«Полька»)
Тема. Малювання сучасних стрижок
ЛПР
Замальовка базових модельних стрижок («Російська», «Французька»,
«Класичне каре»)
ЛПР Замальовка базових модельних стрижок («Каскад», «Паж»)
Професійно-практична підготовка
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Тема: 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: Виконання класичних жіночих стрижок

Модуль ПЕР-П.3.
Оволодіння основними
навичками
фарбування волосся
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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
Тема: Виконання фарбування волосся з використанням знебарвників
Підготовчі роботи перед фарбуванням
Вимоги охорони праці під час фарбування волосся
Фарбування волосся фарбниками І групи
Первинне фарбування
Фарбування відрослого волосся
Блондуюче змивання

«Матеріалознавство»

6

Мелірування волосся
Мелірування волосся
Норми витрат матеріалів при знебарвленні волосся
Розрахунок кошторису фарбування волосся
Тема: Виконання фарбування волосся хімічними барвниками
Хімічні барвники для волосся, їх дія на волосся, асортимент
Фарбування волосся фарбниками ІІ групи
Первинне фарбування
Повторне фарбування
Фарбування волосся IІІ групою фарбників (фарби)
Фарбування волосся ІІІ групою фарбників (шампуні, пінки, гелі)
Тонування волосся
Змішування різних кольорів барвника та підбір міцності окисника в
залежності від виду робіт
Кошторис на фарбування волосся
Виконання схем сучасних технік фарбування
Тема: 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 міцності окисника в залежності від відсотка та типу сивини
Вимоги охорони праці та норми витрат матеріалів
Особливості фарбування рудого волосся
Кошторис на фарбування волосся
Виконання фарбування сивого волосся
Тема: Виконання фарбування волосся рослинними та природними
барвниками
Фарбування волосся IV групою фарбників (хна, басма).
Фарбування волосся IV групою фарбників (рослинні).
Технологічний процес фарбування волосся ІV групою фарбників.
Тема: Виконання фарбування волосся з використанням знебарвників
Засоби для догляду за волоссям після знебарвлення, їх асортимент
Вимоги до якості засобів для догляду за волоссям
Тема: Виконання фарбування волосся хімічними барвниками

Хімічні барвники для волосся, їх дія на волосся, асортимент
Засоби для догляду за волоссям після фарбування; вимоги до їх якості
Тема: Виконання фарбування волосся рослинними та природними
барвниками
Барвники для волосся рослинного походження, їх дія на волосся
Природні барвники, їх властивості, призначення
Професійно-практична підготовка
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Тема: 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: 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

Модуль ПЕР - П.4.
Виконання хімічної
завивки волосся за
класичною
технологією
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волосся тонуючими барвниками. Кошторис на фарбування волосся.
Тема: 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: 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.
Тема: Виконання хімічної завивки волосся 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.
Тематичне оцінювання
Тема: Виконання хімічної завивки волосся з використанням звичайних
коклюшок за класичною технологією
Засоби для хімічної завивки. Засоби для догляду за волоссям після хімічної
завивки
Тематичне оцінювання

Професійно-практична підготовка
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Тема: Виконання хімічної завивки волосся 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. Норми витрат матеріалів.
Класична технологія хімічної завивки волосся з використанням звичайних
коклюшок.
Догляд за волоссям після хімічної завивки. Засоби для догляду за волоссям
після хімічної завивки
Т е м а 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці.
Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на
підприємстві (проводить інженер підприємства) .
Т е м а 2. Самостійне виконання перукарських послуг на робочих місцях
в перукарнях.
Самостійне виконання робіт за професією перукаря (перукаря-модельєра)
на робочих місцях підприємства у відповідності з кваліфікаційною
характеристикою перукаря із застосуванням наукової організації праці.
Під час передвипускної виробничої практики учні повинні :
- виконувати роботи на основі документації, що застосовується у сфері
послуг, за нормами кваліфікованих робітників;
- вивчати передові високопродуктивні прийоми та способи праці, а також
інструменти, пристосування, оснащення, що застосовується новаторами
побутового обслуговування;
- самостійно розробляти та здійснювати заходи по найефективнішому
використанню робочого часу, попередженню дефектів, економному
витраченню матеріалів, інструментів;
- виявляти технічні неполадки апаратури та вживати заходи щодо їх
усунення;
- суворо дотримуватися правил охорони праці;
Кваліфікаційна пробна робота.
Види робіт:
чоловічі класичні стрижки методом

«Канадка», “Бокс”,

“Полубокс”,

“Англійська”, “Полька”, укладання волосся феном за класичною технологією;
прості жіночі або дитячі стрижки “Каскад”, “Російська”, “Проста коротка”,
“Класичне каре” з подальшим укладанням волосся в прості зачіски з
застосуванням бігуді;
прості жіночі або дитячі стрижки “Каскад”, “Російська”, “Проста
коротка”, “Класичне каре” з подальшою гарячою завивкою волосся
горизонтальними локонами;
прості жіночі стрижки “Каскад”, “Російська”, “Проста коротка”, “Класичне
каре” на основі хімічної завивки волосся із застосуванням звичайних
коклюшок за класичною технологією;
прості жіночі стрижки “Французька”, “Російська”, “Проста коротка”,
“Класичне каре” з подальшим фарбуванням, знебарвленням волосся або
зафарбовуванням сивини.
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Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
за професією: 5141 «Перукар (перукар-модельєр)
Кваліфікація: перукар 2 класу
№ з/п

Напрям підготовки

Кількість годин
Всього годин

ПЕР-2.1

ПЕР-2.2

ПЕР-2.3

ПЕР-2.4

ПЕР-2.5

1

Загальнопрофесійна підготовка

2

Професійно-теоретична підготовка

151

26

52

21

26

26

3

Професійно-практична підготовка

325

36

72

12

36

169

4

Кваліфікаційна пробна робота

7

5

Консультації

20

6

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при
продовженні навчання)

7

7

Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4.5)

62

124

33

62

195

483

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

Предмет

Модуль ПЕР – 2.1.

«Перукарська справа»

Кількість
годин

Зміст програми

Професійно-теоретична підготовка
20
Тема: Виконання укладання волосся феном

Укладання волосся

Засоби для укладання та закріплення волосся, вимоги до їх якості
Підготовчі роботи та санітарні норми при виконанні операцій
Укладання волосся за допомогою фену різними способами
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: Виконання простих та базових модельних
зачісок із
використанням бігуді
Підготовчі роботи та санітарні норми при виконанні операцій
Різновиди накручування волосся на бігуді
Послідовність укладання волосся на бігуді в залежності від зачіски
Послідовність укладання волосся на бігуді в залежності від зачіски
Вибір виду та фасону зачіски за індивідуальними особливостями клієнта
Комбіноване укладання за допомогою бігуді
Перелік дефектів та способи їх усунення при укладанні волосся
Розгляд та відпрацювання схем укладання волосся на бігуді
Тематичне оцінювання
Тема: Виконання завивки волосся гарячим способом
Завивка волосся гарячим способом вертикальна
Комбіноване укладання за допомогою електрощипців
Завивка волосся гарячим способом за допомогою щипців “Гофре”
Завивка волосся гарячим способом методом “м'який локон”
Дефекти та способи усунення під час укладання волосся за допомогою
електрощипців.
«Матеріалознавство»

6
Професійно-практична підготовка

Виробниче навчання

36

Тема: Виконання укладання волосся феном
Правила нанесення структурних засобів для укладання волосся; підготовчі
роботи при виконанні укладання волосся феном
Укладання волосся феном різними способами за допомогою дифузору, з
подальшим оформленням зачіски в правильній послідовності. Усунення
дефектів у разі їх виникнення.
Тема: Виконання простих та базових модельних
зачісок із
використанням бігуді

Модуль ПЕР – 2.2.
Виконання базових
модельних стрижок

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: 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.
Професійно-теоретична підготовка
«Перукарська справа»

36

Тема: Виконання базових модельних сучасних жіночих стрижок

Сучасні техніки стрижки волосся
Сучасні техніки стрижки волосся
Технологія виконання стрижки жіночої модельної “Сессун”
Характеристика технологічної карти стрижки жіночої “Сессун”
Технологія виконання стрижки жіночої модельної “Паж”
Характеристика технологічної карти стрижки жіночої “Паж”
Технологія виконання стрижки жіночої модельної “Киянка”
Характеристика технологічної карти стрижки жіночої “Киянка”
Технологія виконання стрижки жіночої модельної “Асиметрична”
Характеристика технологічної карти стрижки жіночої “Ассиметрична”
Технологія виконання жіночої модельної стрижки методом «поінтинг»
Характеристика технологічної карти жіночої стрижки методом «поінтинг»
Технологія виконання жіночої модельної стрижки методом«слайсінг»
Характеристика технологічної карти жіночої стрижки методом «слайсінг»
Технологія виконання жіночої модельної стрижки методом «джгута»
Характеристика технологічної карти жіночої стрижки методом «джгута»
Технологія виконання жіночої модельної стрижки методом «пектаж»
Розробка схем сучасних жіночих стрижок із застосуванням прогресивних
методів

«Спецмалювання»

16

Виробниче навчання

72

Тема: Виконання базових модельних сучасних чоловічих стрижок
Застосування прогресивних методів чоловічої модельної стрижки
Технологія виконання модельної чоловічої стрижки “Темп”
Характеристика технологічної карти стрижки чоловічої “Темп”
Технологія виконання стрижки чоловічої “Теніс”
Характеристика технологічної карти стрижки чоловічої “Теніс”
Технологія стрижки вусів.
Технологія стрижки бороди
Технологія виконання модельної чоловічої стрижки методом «поінтинг»
Характеристика технологічної карти стрижки чоловічої методом «поінтинг»
Технологія виконання модельної чоловічої стрижки методом «слайсінг»
Характеристика технологічної карти стрижки чоловічої методом «слайсінг»
Технологія виконання модельної чоловічої стрижки асиметричної
Характеристика технологічної карти стрижки чоловічої асиметрична
Зміна моделей стрижок з урахуванням індивідуальних особливостей форми
голови та типу обличчя
Правила нанесення засобів для стайлінгу при укладанні стрижки феном
Перелік дефектів та способи усунення, які можуть виникнути під час стрижки
Розробка схем чоловічих стрижок за допомогою різних способів обробки
пасма.
Тематичне оцінювання
Тема. Моделювання сучасних жіночих стрижок
ЛПР Замальовка схем для стрижок в фас та профіль «Олімпія», «Сессун»,
«Гарсон», «Киянка», «Асиметрична»
Тема. Моделювання сучасних чоловічих стрижок
ЛПР Замальовка схем для стрижок в фас та профіль «Темп», «Теніс»
Професійно-практична підготовка
Тема: Виконання базових модельних сучасних жіночих стрижок

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. Технологія виконання жіночої модельної
стрижки «Сессун». Підбір виду та фасону стрижки з урахуванням
індивідуальних особливостей форми голови.
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання жіночої модельної

Модуль ПЕР – 2.3.
Виконання хімічної
завивки

«Перукарська справа»

21

стрижки «Киянка». Підбір виду та фасону стрижки з урахуванням
індивідуальних особливостей форми голови.
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання жіночої модельної
стрижки «Асиметрична». Підбір виду та фасону стрижки з урахуванням
індивідуальних особливостей форми голови.
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання жіночої модельної
стрижки прогресивними методом «слайсинг». Підбір виду та фасону стрижки
з урахуванням індивідуальних особливостей форми голови.
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання жіночої модельної
стрижки прогресивними методом «пойтинг». Підбір виду та фасону стрижки
з урахуванням індивідуальних особливостей форми голови.
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання жіночої модельної
стрижки прогресивними методоми «піктаж» та «джгутом». Підбір виду та
фасону стрижки з урахуванням індивідуальних особливостей форми голови.
Тема: Виконання базових модельних сучасних чоловічих стрижок
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання чоловічої модельної
стрижки «Темп». Підбір виду та фасону стрижки з урахуванням
індивідуальних особливостей форми голови та типу обличчя
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 прогресивним методом «слайсинг». Підбір виду та фасону стрижки з
урахуванням індивідуальних особливостей форми голови та типу обличчя
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання чоловічої модельної
стрижки прогресивним методом «піктаж». Підбір виду та фасону стрижки з
урахуванням індивідуальних особливостей форми голови та типу обличчя
Підготовчі та заключні роботи. Технологія виконання стрижки бороди та
вусів, з урахуванням індивідуальних особливостей форми голови та типу
обличчя.
Професійно-теоретична підготовка
Тема: Виконання хімічної завивки різними способами
Актуалізація знань учнів з теми “Хімічна завивка волосся за класичною
технологією”
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні хімічної
завивки

Визначення концентрації розчину в залежності від структури воосся
Хімічна завивка волосся вертикальна
Прикоренева хімічна завивка
Технологія виконання спіральної хімічної завивки
Різновиди хімічної завивки волосся.
Різновиди хімічної завивки волосся.
Технологія виконання біозавивки волосся.
Технологія виконання хімічної завивки «гофре»
Технологія виконання хімічної завивки «кільцева»
Технологія виконання хімічної завивки «каракулевий джгут»
Технологія виконання хімічної завивки «з перекрутом»
Технологія виконання хімічної завивки на шпильку
Технологія виконання хімічної завивки на дві коклюшки
Технологія виконання хімічної завивки на формери
Перелік дефектів та способи усунення
Догляд за волоссям після хімічної завивки
Схеми виконання хімічної завивки волосся техніками «гофре», «кільцева»
Схеми виконання хімічної завивки волосся техніками «каракулевий джгут», «з
перекрутом»
Тематичне оцінювання
Виробниче навчання

Модуль ПЕР – 2.4.
Фарбування волосся
сучасними способами

«Перукарська справа»

12

26

Професійно-практична підготовка
Тема: 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. Догляд за волоссям після хімічної завивки
Професійно-теоретична підготовка
Тема: Виконання часткового фарбування волосся
Сучасні техніки фарбування
Підготовчі, заключні роботи та санітарні норми при виконанні операцій;
Мелірування методом "вуалі"
Мелірування волосся, укладеного хвилями
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
Схеми виконання сучасних технік фарбування волосся «грандж» ,«треш»
Тема: 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
Сучасні техніки тонування волосся
Норми витрат матеріалів, що застосовуються під час фарбування волосся
Кошторис на фарбування волосся
Засоби для догляду за волоссям після тонування
Схеми виконання сучасних технік фарбування волосся «акварель», «кольорова
мозаїка»
Тематичне оцінювання
Виробниче навчання

36

Професійно-практична підготовка
Тема: 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 «хвилями». Сучасні засоби догляду за
волоссям після фарбування.
Підготовчі та заключні роботи при виконанні часткового фарбування волосся.
Технологія виконання фарбування «Треш», «Омбре». Сучасні засоби догляду
за волоссям після фарбування.

Модуль ПЕР – 2.5.
Виконання базових
модельних зачісок

Тема: 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»
Професійно-теоретична підготовка
«Перукарська справа»

«Спецмалювання»

24

2

Тема: Виконання простих елементів зачісок

Основи композиції в сучасних зачісках різних типів
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.
Моделювання зачісок на фарбованому волоссі.
Виконання зачісок з довгого волосся грецьким вузлом.
Виконання зачісок з довгого волосся методом плетіння
Виконання зачісок для випускного балу.
Виконання зачісок для весілля.
Тема: Виконання зачісок концентрованого типу
Виконання зачісок концентрованого типу з довгого волосся
Виконання зачісок концентрованого типу з довгого волосся
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами локонів
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами локонів
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами буклів
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами буклів
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами декоративного
плетіння
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами декоративного
плетіння
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами джгутів
Виконання зачісок концентрованого типу з елементами джгутів
Тематичне оцінювання
Тема. Малювання простих елементів зачісок.
ЛПР Замальовка простих елементів зачісок – проділ, локон, крон, хвиля.

Професійно-практична підготовка

Виробниче навчання

Виробнича практика

36

133

Тема: 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: 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
Т е м а 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці.
Ознайомлення з характером роботи підприємства, розташуванням приміщень,
обладнанням.
Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості
виконуваних послуг у перукарів на робочому місці. Інструктаж з техніки
безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві (проводить
інженер підприємства) .
Т е м а 2.Самостійне виконання перукарських послуг на робочих місцях

в перукарнях.
Самостійне виконання робіт за професією «перукар» («перукар-модельєр») на
робочих місцях підприємств у відповідності з кваліфікаційною
характеристикою «перукаря 2 класу» із застосуванням научної організації
праці.
Під час передвипускної виробничої практики учні повинні :
- виконувати роботи на основі документації, що застосовується у сфері
послуг, за нормами кваліфікованих робітників;
- вивчати передові високопродуктивні прийоми та способи праці, а також
інструменти, пристосування, оснащення, що застосовується новаторами
побутового обслуговування;
- самостійно розробляти та здійснювати заходи по найефективнішому
використанню робочого часу, попередженню дефектів, економному
витраченню матеріалів, інструментів;
- виявляти технічні неполадки апаратури та вживати заходи щодо їх
усунення;
- суворо дотримуватися правил охорони праці;
Кваліфікаційна пробна робота.
Види робіт:
базові модельні чоловічі стрижки з укладанням волосся феном методом
“бомбаж”, “брашинг”;
виконання жіночої або дитячої модельної стрижки з укладанням волосся
феном методом “бомбаж”, “брашинг” та за допомогою дифузору;
виконання жіночої модельної стрижки з подальшою гарячою завивкою
волосся локонами різних видів;
виконання жіночої модельної стрижки з подальшим укладанням волосся в
зачіску концентрованого типу із застосуванням бігуді;
виконання жіночої модельної стрижки на основі хімічної завивки волосся із
застосуванням спіральних коклюшок;
виконання жіночої модельної стрижки з подальшим частковим
фарбуванням волосся або фарбуванням сучасними способами.
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Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
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Кількість годин
№ з/п

Напрям підготовки

1

Загальнопрофесійна підготовка

2

Професійно-теоретична підготовка

Всього
годин

ПЕР-1.1

96

13

ПЕР-1.2

21

ПЕР-1.3

5

ПЕР -

ПЕР -

ПЕР -

ПЕР -

1.5

1.6

1.7

1.8

5

21

5

10

ПЕР-1.4

15

3

Професійно-практична підготовка

318

4

Кваліфікаційна пробна робота

7

5

Консультації

20

6

Державна кваліфікаційна атестація (або
поетапна атестація при продовженні навчання)

7

7

Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4, 5)

420

18

12

24

48

24

12

24

156

31

33

29

63

29

33

29

166

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

Модуль ПЕР-1.1.
Оволодіння
технологією
виготовлення
пастижерних прикрас

Предмет

«Перукарська справа»

Кількість
годин

Зміст програми

Професійно-теоретична підготовка
7
Тема: Виконання обробки волосся, перед виготовленням пастижерних
доповнень
Матеріали для виробів із волосся
Послідовність обробки волосся перед виготовленням пастижерних
доповнень
Способи тресування
Тема: Виготовлення пастижерних доповнень з волосся
Технологічний процес виготовлення доповнень з волосся

«Матеріалознавство»

6

Виробниче навчання

18

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
Тема: Виконання обробки волосся, перед виготовленням пастижерних
доповнень
Матеріали для виготовлення пастижерних доповнень
Обробка волосся, перед виготовленням пастижу
Дезінфекція матеріалів
Тема: Виготовлення пастижерних доповнень з волосся
Допоміжні матеріали для виготовлення пастижерних доповнень
Антистатичні препарати, барвники
Декоративні доповнення
Професійно-практична підготовка

Модуль ПЕР – 1.2.
Оволодіння прийомами
виконання масажу
голови

Професійно-теоретична підготовка
«Перукарська справа»

«Матеріалознавство»

15

6

Тема: 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
Виконання схем технік виконання масажу.
Тема: Виконання масажу голови
Підготовчі роботи та правила гігієни при виконання масажу голови

Засоби для виконання масажу (ефірні олії)
Засоби для виконання масажу (туалетна вода)
Засоби для виконання масажу (мікстури із трав)
Витрати матеріалів по догляду за волоссям при масажі
Протипоказання до виконання масажу
Професійно-практична підготовка
Модуль ПЕР – 1.3.
Укладання волосся
холодним способом

Виробниче навчання

12

«Перукарська справа»

3

Професійно-теоретична підготовка

«Матеріалознавство»

2

Виробниче навчання
«Перукарська справа»

24
8

Тема: Виконання прямих хвиль

Технологія укладання волосся хвилями
Тема: Виконання косих та поперечних хвиль. З’єднання хвиль
З’єднання косих та поперечних хвиль Укладання волосся кільцями
Тема: Виконання укладання волосся пальцями рук за допомогою засобів
для стайлінгу
Укладання волосся пальцями рук за допомогою сучасних засобів для
стайлінгу
Тема: Виконання прямих хвиль
Характеристика засобів для укладки волосся прямими хвилями та закріплення
волосся
Тема: Виконання укладання волосся пальцями рук за допомогою засобів
для стайлінгу
Характеристика сучасних засобів для стайлінгу
Професійно-практична підготовка

Модуль ПЕР – 1.4.
Виконання чоловічих,
жіночих та дитячих
модельних стрижок

Тема: Оволодіння прогресивними методами стрижки

Технологія розроблення стрижок
Комбінування основних форм стрижок із застосуванням сучасних та
інноваційних методів стрижки
Тема: Виконання сучасних чоловічих стрижок
Комбінування основних форм стрижок
Технологія виконання сучасних чоловічих стрижок за допомогою різних
способів обробки пасма
Розроблення форм стрижок із застосуванням сучасних та інноваційних
методів стрижки
Тема: Технологія виконання жіночої модельної стрижки «дисконейшин»

«Спецмалювання»

7

Виробниче навчання

48

Технологія виконання жіночої модельної стрижки «авангардна»
Розроблення форм стрижок із застосуванням сучасних та інноваційних
методів стрижки
Тема. Комбінування основних форм стрижок
ЛПР. Малювання жіночих стрижок методом прогресивним методом
«слайсінг, піктаж, пойнтування»
Тема. Малювання схем сучасних чоловічих стрижок в різних поворотах.
Основи композиції в сучасних стрижках.
ЛПР. Малювання схем сучасних чоловічих стрижок в різних поворотах (1/3),
(вліво), (вправо).
Тема. Малювання схем сучасних жіночих стрижок в різних поворотах.
Основи композиції в сучасних стрижках.
ЛПР. Малювання схем сучасних жіночих стрижок в різних поворотах (1/3),
(вліво) (вправо).
Професійно-практична підготовка

Модуль ПЕР – 1.5.
Виконання гарячої
завивки з
використанням
прогресивних
інструментів

Професійно-теоретична підготовка
«Перукарська справа»

«Матеріалознавство»

3

2

Тема: Виконання гарячої завивки волосся з використанням прогресивних

інструментів та способів
Підготовчі роботи та санітарні норми при виконанні гарячої завивки
волосся
Виконання гарячої завивки волосся із застосуванням
прогресивних
інструментів різними техніками
Технологію виконання гарячої завивки з урахуванням індивідуальних
особливостей людини
Тема: Виконання гарячої завивки волосся з використанням прогресивних
інструментів та способів
Сучасні засоби для хімічної завивки волосся
Сучасні засоби для фіксації хімічної завивки волосся
Догляд за волоссям після хімічної завивки
Професійно-практична підготовка

Виробниче навчання

24

Модуль ПЕР – 1.6.
Виконання
прогресивних
технологій хімічної
завивки волосся

Професійно-теоретична підготовка
«Перукарська справа»

21

Тема: Оволодіння прогресивними технологіями хімічної завивки

волосся
Типи перманентної завивки
Підготовчі та заключні роботи, санітарні норми при виконанні хімічної завивки
Прогресивні технології виконання хімічної завивки волосся
Переваги та недоліки хімічної завивки волосся
Технологічний процес хімічної завивки волосся на шапочку
Технологічний процес хімічної завивки волосся на папільйотки
Технологічний процес хімічної завивки волосся на бумеранги
Технологічний процес хімічної завивки волосся накрутка від кореня
Технологічний процес амінокислотної завивки волосся
Технологічний процес хімічної завивки волосся з протеїнами шовку
Технологічний процес хімічної завивки волосся "Ультраформ"
Технологічний процес нейтральної хімічної завивки волосся
Технологічний процес хімічної завивки волосся на велла формери
Компютерна термозавивка
Хімічна завивка волосся "Сенсор"
Біо-завивка "Mossa"
Карвінг волосся
Антихімія
Догляд за волоссям після хімічної завивки
Схеми виконання хімічної завивки волосся
Схеми виконання хімічної завивки волосся
Професійно-практична підготовка

Виробниче навчання
Модуль ПЕР – 1.7.
Фарбування волосся
сучасними способами

12
Професійно-теоретична підготовка

«Перукарська справа»

3

Тема: Виконання часткового фарбування волосся

Технологія часткового фарбування волосся
Змішування різних кольорів барвника та підбір міцності окисника в
залежності від виду робіт
Тема: Колорування волосся сучасними способами
Сучасні техніки колорування

«Спецмалювання»

2

Тема. Малювання волосся в сучасних техніках колорування .
ЛПР. Малювання сучасних способів колорування “треш”, “балояж”, “ретро” ізними
техніками живопису: олівець, акварель.
Професійно-практична підготовка

Виробниче навчання
Модуль ПЕР – 1.8.
Виконання модельних
зачісок різних типів

24
Професійно-теоретична підготовка

«Перукарська справа»

6

Тема: Виконання інноваційних елементів модельних зачісок різних типів

Принципи художнього моделювання. Композиція. Форма зачіски
Маса та колір волосся
Силует зачіски. Лінії зачіски.
Пропорції зачіски. Баланс зачіски
Ньюанс зачіски. Контраст зачіски. Ритм зачіски.
Тематичне оцінювання
«Спецмалювання»

4

Тема. Основи композиції в сучасних зачісках різних типів. Моделювання зачісок.
Малювання сучасних чоловічих, жіночих зачісок в різних поворотах в зв’язку з
основами композиції.
ЛПР. Малювання сучасних жіночих та чоловічих зачісок в різних типах в зв’язку з
основами композиції..
Професійно-практична підготовка

Виробниче навчання

48

Виробнича практика

108

