
 

 

 



 

 

 Передмова 

 
 Освітньо-професійна програма (далі ОПП) затверджена наказом № 1  від 

03.09.2018 р. №  204 та введена в дію з 01.09.2018 р. ОПП розроблена за 

професією Перукар, згідно  вимог нового Державного стандарту професійно-

технічної освіти з конкретних робітничих професій (наказ Міністерства освіти 

і науки України від 27.12.2017 № 1691). 

 

Розробники: 

Дребіт Н.І. – в.о. заступника директора з НВР, спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач; 

Максимюк В.П. – заступник директора з НР, спеціаліст вищої категорії,   

викладач-методист; 

Мельник І.О. – голова методичної комісії професійного циклу, викладач 

спецдисциплін, спеціаліст ІІ категорії; 

Беспала Л.Д. – викладач спецдисциплін, ; 

Данилюк Д.К. – викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії,   

викладач-методист; 

Гончарюк О.М. – викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії,   

старший викладач; 

Олентирь О.І. – в.о. старшого майстра,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІІ. Загальна характеристика 



Освітньо-професійна програма для підготовки  робітників з професії 

Перукар (перукар-модельєр) перукар; перукар 2-го класу; перукар 1-го 

класу,  розроблено відповідно до Державного стандарту професійно-

технічної освіти з професії Перукар (перукар-модельєр) перукар, код – 5141, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від „ 27 ” 

грудня 2017 р.   № 1691. 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника охоплюють 

сукупність необхідних загальних та професійних компетентностей- здатність 

особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, 

розуміння, уміння, цінності. 

Робочий навчальний план професійної підготовки включає напрями 

загально професійної, професійно-теоретичної, професійно-практичної 

підготовок, консультації, проміжний контроль загальнопрофесійного блоку та  

проміжний або вихідний контроль за навчальними модулями. У робочому 

навчальному плані визначено кількість годин для оволодіння 

загальнопрофесійного блоку та трьома кваліфікаційними рівнями (класами), 

що включають 17 навчальних модулів. 

Перелік навчальних предметів визначено  спільно з роботодавцями. 

Робочим  навчальним планом передбачено тижневе навантаження учнів  

не більше 36 годин; під час виробничої практики - до 40 годин - у разі 

досягнення учнями 18-ти років. 

Перед виробничою практикою передбачено проведення комплексних 

робіт за рахунок годин виробничого навчання.  

 Робочі навчальні програми визначають зміст професійних та 

загальних компетентностей. 

Професійні та загальні компетентності формуються в процесі 

загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовок.  

Професійні базові компетентності визначено навчальним закладом  

за погодженням з роботодавцями. Якщо навчання здійснюється неперервно на 

декілька кваліфікаційних модулів, то загальнопрофесійний навчальний 

блок вивчається один раз (за повним переліком професійних базових 

компетентностей) перед оволодінням навчальним матеріалом 

навчальних модулів. 

Робочі навчальні програми з погодинним  розподілом предметів 

розроблені спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів.  

Вимоги до результатів навчання визначаються за знаннями та 

уміннями освітньої кваліфікаційної характеристики. За результатами 

оволодіння кожним рівнем кваліфікації – проводиться кваліфікаційна 

атестація, що включає перевірку теоретичних знань (шляхом тестування та 



практичних умінь шляхом виконання кваліфікаційної пробної роботи і 

визначається двома параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє». 

Поточне оцінювання проводиться відповідно до нормативно-правової 

бази. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

майстернях та безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Навчальний час учня визначається обліковими одиницями часу, 

передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної 

освіти. 

Обліковим одиницями навчального часу є:  

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин. 

Навчальний (робочий) час учня, в період проходження виробничої 

практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, 

організації згідно з законодавством. 

Викладачі, майстри виробничого навчання здійснюють поточний, 

тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів, їх 

кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та 

об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та 

навичок учнів  та безпосередньо беруть участь у кваліфікаційній атестації. 

Після завершення навчання кожний учень повинен уміти самостійно 

виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у даній 

галузі. 

До самостійного виконання робіт під час практичного навчання учні, 

слухачі допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці. 

Навчання з охорони праці проводиться згідно з вимогами чинного Закону 

України «Про охорону праці». 

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного 

на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється 

майстрами в/н навчального закладу, підприємствами, установами та 

організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик. 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються 

навчальним закладом разом з роботодавцями і базуються на компетентнісному 

підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та 

погоджуються з регіональними органами освіти. 

Кваліфікаційна атестація забезпечується шляхом організації та 

проведення контролю знань, умінь і навичок учнів  з навчальних предметів та 

професійно-практичної підготовки, тобто аналіз та оцінювання результатів 

навчання, що формують компетентність випускника.  

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» 

відповідного класу можливе за умови освоєння учнем, усіх компетентностей.  



Випускнику професійно-технічного навчального закладу першого 

атестаційного рівня,  якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» видається свідоцтво встановленого зразка, 

випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та першого 

атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник», видається диплом встановленого зразка. 

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у   навчальному закладі, 

але за результатами державної кваліфікаційної атестації їй присвоєно 

освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії 

відповідного класу, видається свідоцтво встановленого зразка про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Перелік освітніх компонентів (навчальних предметів) на основі 

базової середньої освіти 
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Загально-

професійна 

підготовка 

42                     

Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва 

12                     

Професійна етика 6                     

Інформаційні 

технології 

12                     

Основи трудового 

законодавства 

12                     

Професійно 

теоретична 

підготовка 

144 26 20 38 14 98 26 50 20 26 26 150 12 22 6 15 5 20 6 10 96 

Мистецтво * 64      12 30 10 12 12 76          

Основи 

перукарського 

мистецтва 

 14 10 10 6 40     6 6 12 6 10 4 6 2 12 4 8 52 

Основи 

матеріалознавства 

30 6  12  18 6 6 4 4 4 24  4    2   6 

Основи санітарії 

та гігієни 

20 6  6  12 2 10 2   14  4    2   6 

Основи 

спеціального 

малювання 

  10 10 8 28 6 6 4 4 4 24 3 2  3  2   10 

Охорона праці 30                     

Основи макіяжу             3 2 2 6 3 2 2 2 22 

Професійно 

практична 

підготовка 

42 100 165 89 46 400 71 142 33 71 78 395 32 20 47 113 40 19 38 73 382 

Виробниче 

навчання 

42 30 60 54 18 162 36 72 12 36 36 192 18 6 12 36 12 12 24 24 144 

Виробнича 

практика 

 70 105 35 28 238 35 70 21 35 42 203 14 14 35 77 28 7 14 49 238 

 

До освітньої програми «Мистецтво *»,  що є вибірково-обов’язковим предметом для 

здобуття повної загальної освіти, внесено 120 год предмету «Основи перукарського 

мистецтва» і 20 год. « Основи розвитку перукарського мистецтва» 

 

 

ІІІ. Перелік освітніх компонентів (навчальних предметів) на основі 

повної загальної середньої освіти 
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Загально-

професійна 

підготовка 

42                     

Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва 

12                     

Професійна етика 6                     



Інформаційні 

технології 

12                     

Основи трудового 

законодавства 

12                     

Професійно 

теоретична 

підготовка 

14

6 

26 20 38 14 98 26 52 15 26 26 145 14 22 8 14 8 22 6 10 104 

Основи розвитку 

перукарського 

мистецтва 

20                     

Основи 

перукарського 

мистецтва 

42 14 10 12 6 42 16 32 10 16 16 90 6 12 8 6 8 6 6 6 58 

Основи 

матеріалознавства 

26 4 4 12 2 22 4 8 2 4 4 22 2 2 2 2     8 

Основи санітарії та 

гігієни 

16 4 4 9 3 20 2 4  2 4 12 2 2  2 2    8 

Основи 

спеціального 

малювання 

12 4 2 6 2 14 4 8 3 4 1 21 2 2  2  2   8 

Охорона праці 30                     

Основи макіяжу             2 4 4 2 4 6   22 

Професійно 

практична 

підготовка 

42 106 

 

165 89 46 406 71 142 33 71 78 395 32 19 46 109 39 18 38 87  388 

Виробниче 

навчання 

42 36 60 54 18 168 36 72 12 36 36 192 18 12 18 18 18 18 24 24 150 

Виробнича 

практика 

 70 105 35 28 238 35 70 21 35 42 203 14 7 28 91 21  14 63 238 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Перелік компетентностей випускника: 

4.1. Ключові компетентності 

 

- Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях 

під час роботи. 

-  Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності. 

-  Знання професійної лексики, та термінології. 

-  Здатність діяти в нестандартних ситуаціях. 

-  Здатність працювати в команді. 

-  Дотримання професійної етики. 

-  Запобігання конфліктних ситуацій. 

 

4.2. Загальнопрофесійний блок 

Загальнопрофесійні компетентності 

-  Знання основних тенденцій економічного розвитку країни та галузі; 



-  Знання  основ діяльності підприємства, як суб’єкта господарювання в умовах 

ринкової екноміки; 

-  Знання основних принципів організації піприємницької діяльності та 

механізмів організації власної справи; 

-  Знання при вирішенні економічних ситуацій реального життя; 

-  Знання основних прав та обов’язків працівників; положення, зміст, форми та 

строки укладання трудового договору; соціальних гарантій та чинного 

соціального захисту на підприємстві; з припинення трудового договору; щодо 

щорічних та додаткових відпусток; 

-  Знання індивідуальних психологічних властивостей особистості; 

особливості спілкування в сфері послуг; психологічної властивості поведінки 

людини; характер, причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у 

виробничому колективі; основних психологічних вимог до перукаря; 

моральних вимог до роботи перукаря; підходів до забезпечення сприятливого 

психологічного клімату в колективі; професійної поведінки перукаря, кодексу 

культури 

-  Знання з понять про інформацію та інформаційні технології;  

-  Знання з програм для створення текстових документів, мультимедійних 

презентацій та публікацій; 

-  Знання агальних відомостей про локальні та глобальні комп’ютерні мережі; 

 

 Професійно-теоретичні компетентності 

- Знання з правових та організаційних основ охорони праці;  

- Знання  правил галузевої безпеки, основ пожежної безпеки; основ 

електробезпеки; основ гігієни праці та виробничої санітарії;  

- Знання з надання долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках; 

попередження і усунення непередбачених негативних явищ;  

- Знання засобів та методів індивідуального та  колективного захисту від 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів;  

- Знання по звільненню потерпілого від дії електричного струму;  

- Знання основних силуетів та форм зачісок, прикрас для волосся, 

використання засобів декоративної косметики; 

- Знання впливу технічного прогресу ХХ століття на розвиток перукарської 

справи;  

- Знання з історії розвитку завивки та фарбування волосся в різні історичні 

епохи; 

- Знання основних понятть про норми проектування перукарень, приміщень 

перукарні;  

- Знання  санітарних норм площі на одне робоче місце перукаря; освітлення 

перукарень; освітлення робочого місця; з основних відомостей про опалення 

,вентиляцію, кондиціонування повітря, водопровід, каналізацію, 

електрообладнання, газ;  



- Знання вимог до санітарно-технічного обладнання;  робочого місця майстра; 

правила його використання;  

- Знання перукарської білизни;  

- Знання з основних понятть про інструмент, пристосування та апаратуру: 

правил зберігання, використання, застосування;  

- Знання основних правил виконання підготовчих та заключних робіт; 

- Знання способів миття, зон волосяного покрову голови;  

- Знання  основних операцій стрижки: зведення волосся нанівець, філірування, 

окантування, стрижка способом «на пальцях», градуювання;  

- Знання форм стрижок: масивна, прогресивна, рівномірна, градуйована;  

- Знання  особливостей використання барвників різних груп; 

- Знання загальних понятть про парфумерію та косметику;  

- Знання будови шкіри; волосся: види, будову, колір, причини випадіння; види 

пошкодженого волосся. симптоми нездорового волосся;  

- Знання  характеристики сировини, яку використовують для виготовлення 

парфумерно-косметичних товарів;  

- Знання сучасного підхіду до миття волосся, вимоги до властивостей та якості 

води; шампуні та їх видів, складу і властивостей, вимог до якості;  

- Знання сучасних методів знезараження інструменту в перукарнях; види, 

найменування дезінфікуючих і кровоспинних засобів; 

- Знання нормативної документації; роль санітарно-епідеміологічних станцій 

в забезпеченні контролю за виконанням правил облаштування, обладнання, 

вмісту перукарень; 

- Знання з анатомії та фізіології шкіри і волосся та способи дотримання їх 

гігієнічного догляду;  

- Знання значень та завдань мікробіології, понятть про мікроби, їх 

класифікацію, фізіологію, життєдіяльність, способи вивчення; завданнями 

епідеміології, поняттями про інфекції та хвороботворні мікроби, інфекційний 

процес, види інфекцій та їх джерела;  

- Знання характеристик епідемічного процесу, шляхів і методів передачі 

інфекції; ознак хвороб шкіри, джерелрозповсюдження; вроджених 

особливостей і недоліків шкіри, волосся; внутрішніх і зовнішніх причини 

хвороб шкіри, волосся, нігтів;  

- Знання профілактики захворювань; догляду за шкірою і волоссям та його 

значення; правилт идами дезінфекції у салонах краси; дезінфікуючими засоби 

та санітарні вимоги до них;  

- Знання вимог гігієни до облаштування та обладнання перукарень;  

- Знання загальних питань гігієни праці в перукарні, санітарних вимог до 

роботи майстра, правил особистої гігієни перукаря; значень дотримання 

санітарних норм і правил при виконанні перукарських послуг; 

- Знання  приладів для малювання;видів і жанрів образотворчого мистецтва;  

- Знання приладдя для малювання; 



- Знаннявидів і жанрів образотворчого мистецтва;  

- Знання понятть про композицію малюнка, закони лінійної та повітряної 

перспективи, поступовість переходу від одного тону до іншого;                                                                                

. 

Перукар: 

- Знання прийомів виконання малюнків волосся різного типу і фактури; 

зображування типу волосся при однокольоровому малюнку та кольоровим 

олівцем;  

- Знання характеристики засобів для укладки та закріплення волосся, вимоги 

до їх якості;  

- Знання правил нанесення структурних засобів для укладання волосся;  

-  Знання підготовчих робіт та санітарних норм  при виконанні операцій;  

- Знання технології начісування і тупірування волосся;  

- Знання послідовності укладання волосся феном за класичною технологією; 

- Володіння переліком дефектів, які можуть виникнути під час укладання 

волосся феном; 

- Володінняприйомами виконання малюнків волосся різного типу і фактури; 

передачу типу волосся при однокольоровому малюнку та кольоровим олівцем;  

- Знання характеристики засобів для укладки та закріплення волосся, вимоги 

до їх якості; правил  нанесення структурних засобів для укладання волосся; - 

Володіння знаннями підготовчих робіт та санітарних нормпри виконанні 

операцій;  

- Володіння знаннями з технології начісування і тупірування волосся; 

- Знання  методів та правил накручування волосся на бігуді; підбір діаметру 

бігуді в залежності від довжини волосся та бажаного результату;  

- Володіння знаннями послідовності укладання волосся   за класичною 

технологією на бігуді горизонтальним  та вертикальним методом;  

- Знання  переліку дефектів та способи усунення, які можуть виникнути під 

час укладання волосся на бігуді; 

- Знання прийомів виконання малюнків волосся різного типу і фактури; 

передачі типу волосся при однокольоровому малюнку та кольоровим олівцем;  

- Володіння знаннями з характеристики засобів для укладки та закріплення 

волосся, вимог до їх якості; правилами нанесення структурних засобів для 

укладання волосся; підготовчих робіт та санітарних норм  при виконанні 

операцій;  

- Володіння технологію начісування і тупірування волосся;   

- Володіння методами та правилами  накручування волосся на електрощипці;  

- Володіння знаннями по підбору діаметру щипців та температурного режиму 

в залежності від довжини волосся та бажаного результату;  

- Володіння знаннями з послідовності гарячої завивки локонів 

горизонтальним способом «вгору», «вниз»; 



- Знання  дефектів та способів усунення, які можуть виникнути під час 

укладання волосся на електрощипці; 

- Знання правил побудови простих стрижок;  

- Володіння знаннями малювання простих, класичних чоловічих стрижок і 

зачісок в різних поворотах;  

- Знання підготовчих, заключних робіт та санітарних норм при виконанні 

операцій;  

- Володіння знаннями з технології виконання класичних чоловічих та 

дитячих стрижок; з послідовності операції;  

- Володіння знаннями з підбору зачіски під форму голови та типи обличчя;  

- Володіння знаннями з правил нанесення засобів для стайлінгу при 

укладанні стрижки;  

Знання переліку дефектів та способи усунення, які можуть виникнути під час 

стрижки; 

-Знання правил побудови простих стрижок;  

- Володіння знаннями малювання простих, класичних жіночих стрижок і 

зачісок в різних поворотах;  

- Володіння знаннями підготовчих, заключних робіт та санітарних норм  при 

виконанні операцій;  

- Знання технології виконання класичних жіночих та дитячих стрижок, 

технологічної послідовності їх виконання; з 

- Знання зміниформи стрижки в залежності від індивідуальної формиголови 

та типу обличчя;  

- Володіння знаннями з правил нанесення засобів для стайлінгу при 

укладанні стрижки;  

- Знання дефектів, які можуть виникнути під час стрижки, та способи їх 

усунення; 

- Володіння знаннями знебарвлення волосся, їх дію на волосся, асортимент; 

засоби для  догляду за волоссям після знебарвлення;  

- Знання вимог до якості засобів для догляду за волоссям;  

- Знання підготовчих, заключних робіт та санітарні норми  при виконанні 

знебарвлення волосся;  

- Володіти знаннями техніки нанесення барвників на волосся: первинне, 

повторне; залежність ступеня освітлення волосся від стану, структури волосся, 

початкового кольору та терміну витримки;  

- Володіння знаннями технології фарбування волосся з використанням 

знебарвлюючих фарб, ополіскування та нейтралізації;  

- Знання вимог охорони праці під час фарбування волосся;  

- Знання норми витрат матеріалів, що застосовуються під час фарбування 

волосся;  

- Знання кошторису на фарбування волосся; 

- Знання з хімічних барвників для волосся, їх дії на волосся, асортимент;  



- Знання засобів для догляду за волоссям після фарбування;  

- Знання вимогдо якості засобів для догляду за волоссям;  

- Володіння знаннями підготовчих, заключних робіт та санітарні норми  при 

виконанні операцій;  

- Волдодіння знаннями з техніки нанесення барвників на волосся: первинне, 

повторне, тонування; залежність інтенсивності відтінку волосся від стану, 

структури волосся, початкового кольору та терміну витримки; змішування 

різних кольорів барвника та підбір міцності окисника в залежності від виду 

робіт; технологію фарбування волосся хімічними барвниками, ополіскування 

та нейтралізацію;  

- Володіння вимогами охорони праці під час фарбування волосся;  

- Знання норм витрат матеріалів, що застосовуються під час фарбування 

волосся;  

- Знання кошторису на фарбування волосся; 

- Знання підготовчих та заключних робіт та санітарних норм  при виконанні 

операцій;  

- Володіння знаннями залежності інтенсивності відтінку волосся від стану, 

структури волосся, початкового кольору, типу, відсотка сивини та терміну 

витримки;  

- Знання зі змішування різних кольорів барвника та підбір міцності окисника 

в залежності від відсотка та типу сивини; технологію виконання мордонсажу 

та попереднього пігментування; технологію фарбування волосся хімічними 

барвниками, ополіскування та нейтралізацію;  

- Знання з вимог охорони праці під час фарбування волосся;  

- Знання норм витрат матеріалів, що застосовуються під час фарбування 

волосся;  

- Знання кошторису на фарбування волосся; 

- Знання з фарбу для волосся рослинного походження; дії рослинних 

барвників на волосся та його корені; природні барвники, їх властивості, 

призначення; способи приготування барвників; залежності інтенсивності 

відтінку від кольору та структури волосся, терміну витримки;  

- Володіння технологію фарбування волосся природними барвниками та 

використання додаткового джерела нагрівання; ополіскування волосся; 

- Знання вимогохорони праці під час фарбування волосся;  

- Знання норми витрат матеріалів, що застосовуються під час фарбування 

волосся;  

- Знання кошторису на фарбування волосся; 

- Знання засобів для хімічної завивки; засобів для догляду за волоссям після 

хімічної завивки;  

Знання з видів завивки та способів нанесення препарату;  



- Володіння знаннями залежності ступеню завитого волосся від форми та 

діаметру коклюшок, концентрації суміші, терміну витримки та структури 

волосся;  

-Знання правил накручування волосся на коклюшки;  

- Знання з виконання класичної технології хімічної завивки; визначення часу 

витримки; фіксацію завитого волосся; нейтралізацію, рекомендації по догляду 

за волоссям після завивки; норми витрат матеріалів;  

- Знання з вимог охорони праці під час виконання завивки;  

- Знання розрахунку витрат матеріалів в залежності від довжини та густоти 

волосся. 

Перукар 2 класу: 

- Знання характеристики засобів для укладки та закріплення волосся, вимоги 

до їх якості;  

- Знання правил нанесення структурних засобів для укладання волосся;  

- Знання підготовчих робіт та санітарних норм  при виконанні операцій; -

Знання послідовності укладання волосся феном різними способами, за 

допомогою дифузору;  

- Знання переліку дефектів, які можуть виникнути під час укладання волосся 

феном; 

- Знання характеристики засобів для укладки та закріплення волосся, вимоги 

до їх якості;  

- Знання правил нанесення структурних засобів для укладання волосся; 

- Знання підготовчих робіт та санітарних норм при виконанні операцій;  

- Знання послідовності укладання волосся на бігуді в залежності від зачіски; -

Знання переліку дефектів та способи усунення, які можуть виникнути під час 

укладання волосся на бігуді; 

- Знання характеристики засобів для укладання волосся гарячим способом та 

закріплення волосся; вимоги до їх якості;  

- Знання правил  нанесення структурних засобів для укладання волосся;  

- Знання підготовчих робіт та санітарних норм  при виконанні операцій;  

- Знання методів та правил накручування волосся на електрощипці;  

- Знання підбору діаметру щипців та температурного режиму в залежності від 

довжини волосся та бажаного результату;  

- Знання послідовності  виконання гарячої завивки волосся різними 

способами;  

- Знання переліку дефектів та способи усунення, які можуть виникнути під час 

укладання волосся за допомогою електрощипців; 

- Знання малювання схем модельних сучасних жіночих стрижок в різних 

поворотах;  

- Знання основ композиції в сучасних жіночих стрижках;  

- Знання підготовчих, заключних робіт та санітарних норм  при виконанні 

операцій; з 

- Знання з застосування прогресивних методів  стрижки: пойтинг, слайсинг, 

метод джгута, пектаж; 

- Знання технології виконання жіночих базових модельних стрижок, за 

допомогою різних способів обробки пасма;  



- Знання базових модельних стрижок останніх років;  

- Знання щодо змін моделей стрижок з урахуванням 

індивідуальнихособливостей форми голови та типу обличчя;  

- Знання правил нанесення засобів для стайлінгу при укладанні стрижки;  

- Знання переліку дефектів та способи усунення, які можуть виникнути під час 

стрижки; 

- Знання малювання схем модельних сучасних чоловічих стрижок в різних 

поворотах;  

- Знання основ композиції в сучасних стрижках;  

- Знання підготовчих, заключних робіт та санітарних норм при виконанні 

операцій;  

- Знання з застосування прогресивних методів чоловічої модельної стрижки;  

- Знання технології виконання базових модельних чоловічих стрижок, за 

допомогою різних способів обробки пасма;  

- Знання стрижки бороди та вусів;  

- Знання базових модельних стрижок останніх років;  

- Знання зміни моделей стрижок з урахуванням індивідуальнихособливостей 

форми голови та типу обличчя;  

- Знання правил нанесення засобів для стайлінгу при укладанні стрижки;  

- Знання переліку дефектів та способи усунення, які можуть виникнути під час 

стрижки; 

- Знання підготовчих та заключних робіт, санітарні норми  при виконанні 

хімічної завивки;  

- Знання технології виконання хімічної завивки волосся із застосуванням 

спіральних  та звичайних коклюшок;  

- Знання використання сучасних засобів для хімічної завивки волосся;  

- Знання переліку дефектів та способів усунення, які можуть виникнути при 

виконанні хімічної завивки; 

- Знання використання в роботі різних засобів: пастелі, кольорових олівців;  

- Знання підготовчих, заключних робіт та санітарних норм  при виконанні 

операцій;  

- Знання технології фарбування волосся сучасними техніками:  мелірування, 

часткове фарбування волосся; застосування більш розповсюджених сучасних 

технік фарбування волосся;  

- Знання засобів для догляду за волоссям після фарбування;  

- Знання вимог до якості засобів для догляду за волоссям;  

- Знання технік нанесення барвників на волосся;  

- Знання залежності інтенсивності відтінку волосся від стану, структури 

волосся, початкового кольору та терміну витримки;  

- Знання зі змішування різних кольорів барвника та підбір міцності окисника 

в залежності від виду робіт;  

- Знання вимог охорони праці під час фарбування волосся;  

- Знання норм витрат матеріалів, що застосовуються під час фарбування 

волосся;  

- Знання кошторису на фарбування волосся; 

- Знання використання в роботі різних засобів: пастелі, кольорових олівців;  

- Знання підготовчих, заключних робіт та санітарні норми  при виконанні 

операцій;  



- Знання технології тонування волосся сучасними техніками;  

- Знання щодо застосування більш розповсюджених сучасних технік 

тонування волосся;  

- Знання засобів для догляду за волоссям після тонування; 

- Знання вимог до якості засобів для догляду за волоссям;  

- Знання залежності інтенсивності відтінку волосся від стану, структури 

волосся, початкового кольору та терміну витримки;  

- Знання вимог охорони праці під час фарбування волосся;  

- Знання норм витрат матеріалів, що застосовуються під час фарбування 

волосся; 

- Знаннякошторису на фарбування волосся; 

- Знання використання в роботі різних засобів: пастелі, кольорових олівців; 

- Знання малювання зачісок концентрованого типу в різних поворотах;  

- Знання основ композиції в сучасних зачісках різних типів із довгого волосся;  

- Знання підготовчих, заключних робіт та санітарних норм при виконанні 

операцій;  

- Знання сучасних зачісок;  

- Знання типів обличчя та типів зачісок;  

- Знання різноманітності базових модельних зачісок, їх стиль, призначення: 

повсякденні, вечірні; виконання зачісок різних типів з довгого волосся, з 

елементами локонів, буклів, декоративного плетення, джгутів;  

- Знання норм витрат матеріалів для виконання зачісок;  

- Знання кошторису на виконання зачісок; 

- Знання щодо використання в роботі різних засобів: пастелі, кольорових 

олівців;  

- Знання малювання зачісок концентрованого типу в різних поворотах;  

- Знання основ композиції в сучасних зачісках різних типів із довгого волосся;  

- Знання підготовчих, заключних робіт та санітарних норм  при виконанні 

операцій;  

- Знання сучасних зачісок; 

- Знання типів обличчя та типів зачісок; 

- Знання  різноманітності базових модельних зачісок, їх стиль, призначення: 

повсякденні, вечірні; виконання зачісок різних типів з довгого волосся, з 

елементами локонів, буклів, декоративного плетення, джгутів;  

- Знання норм витрат матеріалів для виконання зачісок;  

- Знання кошторису на виконання зачісок; 

 

перукар 1-го класу: 

- Знання видів, призначення та властивостей матеріалів, які 

використовуються; 

- Знання послідовності обробки волосся перед виготовленням пастижерних 

доповнень; 

- Знання видів, призначення та властивостей матеріалів, які 

використовуються;  

- Знання технології виготовлення доповнень з волосся; 

- Знання послідовності виконання масажу голови, його призначення;  

- Знання витрат матеріалів по догляду за волоссям при масажі;  

- Знання кошторису цін на масаж голови; 



- Знання характеристики засобів для укладки волосся прямими хвилями та 

закріплення волосся, вимоги до їх якості;  

- Знання правил нанесення структурних засобів для укладання волосся;  

- Знання підготовчих робіт та санітарних нормм при виконанні операцій;  

- Знання технології виконання хвиль холодним способом; 

- Знання характеристики засобів для укладання косих та поперечних хвиль та 

закріплення волосся, вимоги до їх якості;  

- Знання правил нанесення структурних засобів для укладання волосся;  

- Знання підготовчих робіт та санітарних норм  при виконанні операцій;  

- Знання технології виконання  косих та поперечних хвиль; з’єднання хвиль; 

- Знання характеристики засобів для укладки та закріплення волосся, вимог до 

їх якості;  

- Знання правил  нанесення структурних засобів для укладання волосся;  

- Знання підготовчих робіт та санітарних норм  при виконанні операцій;  

- Знання послідовності укладання волосся пальцями рук за допомогою засобів 

для стайлінгу;  

- Знання переліку дефектів, які можуть виникнути під час укладання; 

- Знання технології розроблення   стрижок;  

- Знання комбінування основних форм стрижок;  

- Знання підготовчих робіт та санітарних нормпри виконанні операцій; 

- Знаннясучасних та інноваційних методів стрижки; 

- Знання малювання схем сучасних чоловічих стрижок в різних поворотах; 

- Знання основ композиції в сучасних стрижках;  

- Знання підготовчих, заключних робіт та санітарних норм при виконанні 

операцій;  

- Знання прогресивних методів стрижок (сучасних, інноваційних);  

- Знання комбінування основних форм стрижок;  

- Знання технологіюї виконання сучасних чоловічих стрижок за допомогою 

різних способів обробки пасма;  

- Знання змін моделей від особливостей форми голови та типу обличчя;  

- Знання правил нанесення засобів для стайлінгу при укладанні стрижки;  

- Знання переліку дефектів та способів усунення, які можуть виникнути під час 

стрижки; 

- Знання малювання схем сучасних жіночих стрижок в різних поворотах; 

- Знання основ композиції в сучасних стрижках;  

- Знання підготовчих, заключних робіт та санітарних норм  при виконанні 

операцій;  

- Знання щодо застосування прогресивних методів  стрижки: пойтинг, 

слайсинг,  метод джгута, пектаж;  

- Знання комбінування основних форм стрижок;  

- Знанн технології виконання сучасних жіночих стрижок, за допомогою різних 

способів обробки пасма;  

- Знання змін моделей від  особливостей форми голови та типу обличчя; 

- Знання  правил нанесення засобів для стайлінгу при укладанні стрижки;  

- Знання переліку дефектів та способів усунення, які можуть виникнути під час 

стрижки; 

- Знання характеристики засобів для укладки та закріплення волосся;  

- Знання вимог до їх якості;  



- Знання правил нанесення структурних засобів для укладання волосся;  

- Знання підготовчих робіт та санітарних норм  при виконанні операцій; 

- Знання методів та правил накручування волосся на електрощипці;  

- Знання підбору діаметру щипців та температурного режиму  в залежності від 

довжини волосся та бажаного результату;  

- Знання виконання гарячої завивки волосся із застосуванням  прогресивних 

інструментів різними техніками;  

- Знання технології виконання гарячої завивки з урахуванням індивідуальних 

особливостей людини;  

- Знання переліку дефектів та способи усунення, які можуть виникнути під час 

укладання волосся на електрощипці; 

- Знання підготовчих та заключних робіт,  санітарних норм при виконанні хімічної 

завивки;  

- Знання прогресивних технологій виконання хімічної завивки волосся; 

- Знання щодо використання сучасних засобів для хімічної завивки волосся;  

- Знання переліку дефектів та способи усунення, які можуть виникнути при 

виконанні хімічної завивки; 

- Знання підготовчих, заключних робі та санітарних норм  при виконанні 

операцій;  

- Знання технології часткового фарбування волосся;  

- Знання щодо застосування більш розповсюдженої сучасної техніки 

фарбування волосся;  

- Знання засобів для  догляду за волоссям після фарбування;  

- Знання вимог до якості засобів для догляду за волоссям;  

- Знання технік нанесення барвників на волосся;  

- Знання залежності інтенсивності відтінку волосся від стану, структури 

волосся, початкового кольору та терміну витримки;  

- Знання змішування різних кольорів барвника та підбір міцності окисника в 

залежності від виду робіт;  

- Знання з фарбування сивини спеціальними барвниками, знебарвлення 

волосся сучасними способами; 

- Знання вимог охорони праці під час фарбування волосся, норм витрат 

матеріалів, що застосовуються під час фарбування волосся;  

- Знання кошторису на фарбування волосся; 

- Знання малювання сучасних способів колорування різними техніками 

живопису: акварель, темпера, олівець;  

- Знання підготовчих, заключних робіт та санітарних норм  при виконанні 

операцій;  

- Знання технології виконання колорування барвниками різних груп;  

- Знання сучасних технік колорування;  

- Знання сучасних технік фарбування волосся;  

- Знання засобів для  догляду за волоссям після фарбування;  

- Знання вимог до якості засобів для догляду за волоссям;  

- Знання технік нанесення барвників на волосся;  

- Знання щодо залежності інтенсивності відтінку волосся від стану, структури 

волосся, початкового кольору та терміну витримки;  

- Знання змішування різних кольорів барвника та підбір міцності окисника в 

залежності від виду робіт;  



- Знання вимог охорони праці під час фарбування волосся, норм витрат 

матеріалів, що застосовуються під час фарбування волосся;  

- Знання кошторису на фарбування волосся; 

- Знання малювання фантазійних, оригінальних прикрас для зачісок різних 

типів різними техніками живопису;  

- Знання підготовчих, заключних робіт та санітарних норм  при виконанні 

операцій;  

- Знання напрямків моди в модельних зачісках різних типів;  

- Знання принципів художнього моделювання зачіски: пропорція, силует, 

форма, маса та колір волосся, ритм, рухи у зачісці, композиція, акцент;  

- Знання технології виконання інноваційних елементів зачіски залежно від 

стилю;  

- Знання сучасних зачісок;  

- Знання типів обличчя та типів зачісок;  

- Знання різноманітності зачісок, їх стиль, призначення: повсякденні, вечірні; 

- Знання норм витрат матеріалів для виконання зачісок;  

- Знання кошторису на виконання зачісок. 

Загальнопрофесійний блок 

- Уміння визначати ринкову рівновагу; 

- Уміннярозробляти бізнес-план підприємства (фірми); 

-Уміння визначати індивідуальні психологічні особливості 

(самодіагностика);  

- Уміння розв’язувати конфліктні ситуації, знаходити спільну мову зі 

співробітниками;  

- Уміння володіти технікою ведення ділових індивідуальних бесід, слухати і 

переконувати; 

- Уміння створювати та редагувати текстові документи;  

- Уміння здійснювати роботу з комп’ютерними презентаціями та 

публікаціями;  

- Уміння здійснювати пошук в глобальній комп’ютерній мережі; 

- Уміння користуватись електронною поштою; 

- Уміння схематично зображати зони волосяного покрову голови, основні 

проділи;  

- Уміння зображати схеми основних операцій стрижки, читати схеми;  

- Уміння визначати колір та тип, якість, текстуру волосся;  

- Уміння правильно організовувати та використовувати робоче місце 

майстра;  

- Уміння правильно тримати інструмент, користуватися апаратом для сушки 

волосся, клімазоном, інфрагрілкою;  

- Уміння визначати тип волосся і підбирати миючий засіб та препаратів по 

догляду за волоссям;  

- Уміння виконувати миття голови; 

- Уміння зображувати будову шкіри та волосся;  



- Уміння розпізнавати за зразками властивості сировини для парфумерно-

косметичих засобів. миючих засобів, засобів по догляду за волоссям, для 

укладання волосся, для фарбування волосся, для хімічної завивки; 

- Уміння визначати види захворювань шкіри голови, їх ознаки та методи 

(засоби) попередження;  

- Уміння дотримуватися правил гігієни та санітарії на робочому місці та при 

обслуговуванні клієнтів; 

- Уміння зображувати геометричні фігури штрихом, тоном, тінями; 

- Уміннямалювання куба, циліндра, кулі, конуса; 

- Уміння будувати геометричні тіла і фігури;  

- Уміння композиційно розміщувати на аркуші паперу предметів з 

дотриманням їх пропорцій і взаємного розташування; 

- Уміння розрізнятикольори контрастні і споріднені. 

перукар : 

- Уміннявиконувати послуги з миття голови;  

- Уміння зображувати волосся різного типу і фактури: локонів, хвиль і т. ін.;  

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся;  

- Уміння виконувати укладання волосся феном за класичною технологією в 

правильній послідовності  з подальшим укладанням у зачіску з використанням  

прийомів начісування або тупірування;  

- Уміння дотримуватися санітарних норм та усунення дефектів, у разі їх 

виникнення; 

- Уміння зображувати волосся різного типу і фактури: локонів, хвиль і т. ін.;  

- Уміння замальовувати схеми горизонтального і вертикального 

накручування волосся на бігуді;  

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся;  

- Уміння виконувати укладання за класичною технологією на бігуді 

горизонтальним та вертикальним методом в правильній послідовності з 

подальшим укладанням у зачіску з використанням  прийомів начісування або 

тупірування; 

- Уміння зображувати волосся різного типу і фактури: локонів, хвиль і т. ін.; 

- Уміння замальовувати схеми завивки локонів горизонтальним  способом;  

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся;  

- Уміння виконувати завивку локонів горизонтальним способом методом 

«вгору», «вниз» в правильній послідовності з подальшим укладанням у зачіску 

з використанням  прийомів начісування або тупірування; 

- Уміння замальовувати схеми чоловічих та дитячих стрижок, читати ці 

схеми;  

- Уміння визначати особливості форми голови, підбирати  види та фасон 

стрижки;  

- Уміння виконувати класичні чоловічі та дитячі стрижки в правильній 

послідовності;  



- Уміння усувати дефекти стрижки за допомогою ножиць, бритви і машинки; 

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся; 

- Уміння замальовувати схеми жіночих та дитячих стрижок, читати ці схеми; 

- Уміння  визначати особливості форми голови, підбирати форму стрижки в 

залежності від індивідуальних особливостей голови та типу обличчя; 

- Уміннявиконувати класичні жіночі та дитячі стрижки в правильній 

технологічній послідовності;  

- Уміння усувати дефекти стрижки за допомогою ножиць, бритви і машинки;  

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання; 

- Уміння визначати структуру волосся та початковий колір; 

- Уміння готувати фарбувальну суміш різної концентрації;  

- Уміння наносити фарбувальний розчин на волосся, визначати час витримки;  

- Уміння ополіскувати та нейтралізувати волосся після фарбування; 

- Уміння визначати структуру волосся та початковий колір;  

- Уміння готувати фарбувальну суміш різної (правильної) концентрації;  

- Уміння наносити фарбувальний розчин на волосся, визначати час витримки; 

- Уміння  ополіскувати та нейтралізувати волосся після фарбування; 

- Уміння визначати структуру волосся, відсоток сивини та початковий колір; 

- Уміння  готувати фарбувальний розчин різної концентрації; наносити 

фарбувальну суміш на волосся, визначати час витримки;  

- Уміння ополіскувати та нейтралізувати волосся після фарбування 

виконувати фарбування волосся природними барвниками; 

- Уміння визначати час витримки в залежності від бажаного кольору; 

ополіскувати волосся; виводити плями зі шкіри; 

- Уміння замальовувати схеми накручування волосся на коклюшки; 

- Уміння визначати стан і структуру волосся; виконувати підготовчі роботи 

перед хімічною завивкою;накручувати волосся на звичайні коклюшки, 

наносити розчин, визначати час витримки, готувати фіксаж та наносити його 

на волосся, нейтралізувати волосся. 

перукар 2-го класу 

- Уміння зображувати різні схеми для зачісок;  

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся;  

- Уміння виконувати  укладання волосся феном  різними способами  за 

допомогою дифузору, з подальшим оформленням зачіски в правильній 

послідовності; 

- Уміння дотримуватися санітарних норм та усунення дефектів, у разі їх 

виникнення; 

- Уміння зображувати різні схеми зачісок з волосся, накрученого на бігуді; 

- Уміння  правильно підбирати засоби для укладання волосся;  

- Уміння замальовувати схеми накручування волосся на бігуді;  

- Уміння підбирати вид та фасон зачіски;  

- Уміння готувати  волосся до роботи;  



- Уміння дотримуватись правильної послідовності при виконанні простих та 

базових модельних  зачісок із застосуванням бігуді різними способами; 

- Уміння зображувати різні схеми укладання волосся гарячим способом; 

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся;  

- Уміння 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; 

- Уміння замальовувати схеми базових модельних жіночих  стрижок, читати 

схеми;  

- Уміння визначати індивідуальні особливості форми голови, підбирати  вид 

та фасон стрижки, готувати волосся до роботи;  

- Уміння дотримуватися правильної послідовності при виконанні базових 

модельних жіночих стрижок; 

- Уміння  виконувати стрижку волосся різних ділянок голови з 

використанням простих та філірувальних ножиць;  

- Уміння оформити стрижку;  

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся; 

- Уміння замальовувати схеми базових модельних чоловічих стрижок, читати 

схеми;  

- Уміння визначати індивідуальні особливості форми голови, підбирати  вид 

та фасон стрижки, готувати волосся до роботи; 

- уміння  дотримуватися правильної послідовності при виконанні базових 

модельних чоловічих стрижок; 

- Уміння  виконувати стрижку бороди та вусів;  

- Уміння виконувати стрижку волосся різних ділянок голови з використанням 

простих та філірувальних ножиць;  

- Уміння оформляти стрижку;  

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся; 

- Уміння визначати структуру волосся, підбирати препарат відповідно до 

структури волосся;  

- Уміння дотримуватися технологічної послідовності виконання хімічної 

завивки з застосуванням  звичайних та спіральних коклюшок; догляд за 

волоссям після хімічної завивки; 

- Уміння визначати структуру волосся та початковий колір;  

- Уміння готувати фарбувальну суміш різної концентрації; 

- Уміння  наносити фарбувальну суміш на волосся, визначати час витримки; 

- Уміння  дотримуватися правильної послідовності при виконанні часткового 

фарбування волосся;  

- Уміння застосовувати більш розповсюджені сучасні техніки фарбування 

волосся; 



- Уміннявикористовувати сучасні засоби догляду за волоссям після 

фарбування;  

- Уміння ополіскувати та нейтралізувати волосся після фарбування; 

- Уміння готувати фарбувальну сумішрізної концентрації;  

- Уміння наносити фарбувальну сумішна волосся, визначати час витримки;  

- Уміння дотримуватися правильної послідовності при виконанні тонування 

волосся;  

- Уміння застосовувати більш розповсюджені сучасні техніки тонування 

волосся;  

- Уміння використовувати сучасні засоби догляду за волоссям після 

фарбування;  

- Уміння ополіскувати та нейтралізувати волосся після фарбування; 

- Уміння зображувати схеми зачісок; 

- Уміння  малювати складні жіночі зачіски із безліччю елементів і прикрас;  

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся;  

- Уміння виконувати  прості елементи зачіски, дотримуватися  правильної 

послідовності;  

- Уміння використовувати сучасні засоби для стайлінгу та оформити зачіску; 

- Уміння  дотримуватися правильної послідовності при виконанні зачіски; 

Уміння  зображувати схеми зачісок;  

- Уміння малювати складні жіночі зачіски із безліччю елементів і прикрас; 

- Уміння  правильно підбирати засоби для укладання волосся;  

- Уміння виконувати зачіски різних типів, дотримуватися  правильної 

послідовності;  

- Уміння використовувати сучасні засоби для стайлінгу та оформити зачіску; 

- Уміння  дотримуватися правильної послідовності при виконанні зачіски. 

перукар 1-го класу 

- Уміння підбирати матеріали перед виготовленням пастижерних доповнень;  

- Уміння дезінфікувати, мити, розчісувати волосся для виробів; 

- Уміння підбирати матеріали для виготовлення пастижерних доповнень;  

- Уміння виготовляти доповнення з волосся; 

- Уміння правильно підбирати матеріали, виконувати технологічну 

послідовність масажу голови;  

- Уміння дотримуватись правил гігієни; 

- Уміння підбирати матеріали, виконувати прямі хвилі у правильній 

послідовності  з подальшим укладанням у зачіску; 

- Уміння підбирати матеріали, виконувати  косі та поперечні хвилі у 

правильній послідовності  з подальшим укладанням у зачіску;  

- Уміння з’єднувати хвилі в зачісці; 

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся;  

- Уміння виконувати  укладання волосся пальцями рук за допомогою засобів 

для стайлінгу, з подальшим оформленням зачіски в правильній послідовності;  



- Уміння дотримуватися санітарних норм та усунення дефектів, у разі їх 

виникнення; 

- Уміння малювати схеми сучасних стрижок із застосуванням прогресивних 

методів стрижки;  

- Уміння виконання стрижок із застосуванням сучасних та інноваційних 

методів стрижки; 

- Уміння замальовувати схеми сучасних чоловічих стрижок;   

- Уміння застосування прогресивних методів стрижок (сучасних, 

інноваційних);  

- Уміння визначатиіндивідуальні особливості форми голови, підбирати вид 

та фасон стрижки, готувати волосся до роботи;  

- Уміння дотримуватися правильної послідовності при виконанні сучасних 

чоловічих стрижок;  

- Уміння виконувати стрижку волосся різних ділянок голови з використанням 

простих та філірувальних ножиць;  

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся; 

- Уміння замальовувати схеми  сучасних жіночих стрижок із застосуванням 

прогресивних методів стрижки, читати ці схеми;  

- Уміння визначати індивідуальні особливості форми голови, підбирати  вид 

та фасон стрижки, готувати волосся до роботи;  

- Уміння дотримуватися правильної послідовності при виконанні сучасних 

жіночих  стрижок; 

- Уміння  виконувати стрижку волосся різних ділянок голови з 

використанням простих та філірувальних ножиць;  

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся; 

- Уміння правильно підбирати засоби для укладання волосся;  

- Уміння підбирати вид прогресивного інструменту;  

- Уміння 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;  

- Уміння виконувати гарячу завивку волосся локонами різних видів за 

допомогою прогресивних інструментів та способів; 

- Уміння визначати структуру волосся, підбирати препарат відповідно до  

структури волосся;  

- Уміння дотримуватися технологічної послідовності виконання хімічної 

завивки із застосуванням  прогресивних технологій;  

- Уміння доглядати за волоссям після хімічної завивки; 

- Уміння визначати структуру волосся та початковий колір;  

- Уміння готувати фарбувальну суміш  різної концентрації;  

- Уміння наносити фарбувальну суміш на волосся, визначати час витримки;  



- Уміння дотримуватися правильної послідовності при виконанні часткового 

фарбування волосся;  

- Уміння застосовувати більш розповсюджену сучасну техніку фарбування 

волосся;  

- Уміння використовувати сучасні засоби догляду за волоссям після 

фарбування;  

- Уиіння ополіскувати та нейтралізувати волосся після фарбування; 

- Уміння визначати структуру волосся та початковий колір;  

- Уміння готувати фарбувальну суміш різної концентрації;  

- Уміння наносити фарбувальну суміш  на волосся, визначати час витримки; 

- Уміння  виконувати колорування барвниками різних груп;  

- Уміння застосовувати сучасні техніки колорування;  

- Уміння використовувати сучасні засоби догляду за волоссям після 

фарбування;  

- Уміння ополіскувати та нейтралізовувати волосся після фарбування; 

- Уміння малювати зачіски історичних періодів;  

- Уміння малювати складні жіночі зачіски з безліччю елементів і прикрас; 

- Уміння  правильно підбирати засоби для укладання волосся виконувати  

інноваційні елементи зачіски, дотримуватися  технологічної послідовності; 

- Уміння  використовувати сучасні засоби для стайлінгу та оформити зачіску;  

- Уміння дотримуватися технологічної послідовності при виконанні зачіски. 

 

 


