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ВСТУП

Дисципліна "Технологія перукарських робіт" грає основну роль в 
підготовці молодшого спеціаліста. Без знання цього предмету та 
досконального володіння практичними навичками не можливо уявити 
майбутнього фахівця у галузі перукарського мистецтва.

Являючись основною дисципліною, ставить за мету сформувати у 
студента уміння творчо мислити, дати знання в об’ємі, необхідному для 
міцного та глобального оволодіння професією, дальшого підвищення 
виконавчої кваліфікації.

Знання та вміння технології перукарських робіт допомагає 
правильно та з технологічною точністю виконувати модельні стрижки та 
зачіски на практиці. Студенти мають розуміти особливості різноманітних 
матеріалів та технік і використовувати набуті знання у практичних 
роботах.

Курс "Технологія перукарських робіт" включає в себе лекційний 
виклад основних етапів, аналізу форм та практичну частину по 
закріпленню теоретичних знань перукарського мистецтва.

1 .Мета, завдання та опис програми
Програма фахового екзамену, призначена для вступників -  

випускників професійно-технічних училищ, які мають повну загальну 
середню освіту (11 класів) і диплом кваліфікованого робітника за 
професією « Перукар (перукар-модельєр)»

Мета фахового екзамену: визначити рівень підготовки абітурієнтів за 
попереднім ступенем фахової освіти.

Програма спрямована на організацію самостійної роботи абітурієнтів 
для підготовки до фахового екзамену; роз’яснення порядку проведення 
екзамену, критеріїв оцінювання; забезпечення прозорості процесу 
прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів 
молодший спеціаліст зі спеціальності «Перукарське мистецтво та 
декоративна косметика».

Програма фахового екзамену для зарахування на навчання за 
освітньо-кваліфікаційною програмою молодший спеціаліст за галуззю 
знань «Дизайн» за скороченою формою навчання складена на основі 
Державного стандарту професійно-технічної освіти підготовки 
кваліфікованих робітників за професією -  5141 Перукар (перукар- 
модельєр).

Програма фахового екзамену базується на типовому навчальному 
плані і типових навчальних програмах з предметів загально професійної і
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професійно-теоретичної підготовки:
- перукарська справа
- матеріалознавство
- основи санітарії та гігієни

2.Кваліфікаційні вимоги до абітурієнта
Вступник повинен мати документ державного зразка про базову 

середню освіту і освоїти обов'язковий мінімум змісту навчання 
образотворчому мистецтву.

Повинен знати: основні поняття про норми проектування
перукарень, приміщення перукарні; санітарні норми площі на одне робоче 
місце перукаря; освітлення перукарень; освітлення робочого місця; 
основні відомості про опалення, вентиляцію, кондиціювання повітря, 
водопровід, каналізацію, електрообладнання, газ; вимоги до санітарно- 
технічного обладнання; робоче місце майстра; правила його 
використання; перукарську білизну; основні поняття про інструмент, 
пристосування та апаратуру: правила зберігання та використання,
застосування; основні правила виконання підготовчих та заключних 
робіт; способи миття та зони волосяного покрову голови; основні операції 
стрижки; форми стрижки; особливості використання барвників різних 
груп; анатомію та фізіологію шкіри; значення та завдання мікробіології та 
епідеміології; профілактику захворювань; загальні поняття про 
парфумерію та косметику.

Уміти: схематично зображати зони волосяного покриву голови, 
основні проділи; зображати схеми основних операцій стрижки, читати 
схеми; визначати колір та тип, якість, текстуру волосся; правильно 
використовувати та використовувати робоче місце майстра; правильно 
тримати інструмент, користуватися апаратом для сушки волосся, 
клімазоном; визначити тип волосся і підбирати миючий засіб та 
препаратів по догляду за волоссям; виконати миття голови; визначити 
види захворювань шкіри голови; дотримуватися правил санітарії та 
гігієни на робочому місці та при обслуговуванні відвідувачів.

3. Зміст програми фахового екзамену

Перелік предметів з темами для самопідготовки до фахового 
екзамену підготовлений за дисциплінами загальнопрофесійної і 
професійно-теоретичної підготовки.
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Предмет «Перукарська справа»
Тема 1. Приміщення та обладнання перукарень
Основні поняття про норми проектування перукарень. Типи 

перукарень. Приміщення перукарні. Санітарні норми площі на одне 
робоче місце. Обладнання перукарень та робочого місця.

Тема 2. Інструмент та електрообладнання
Основні поняття про інструмент , пристосування та апаратуру.
Тема 3. Підготовчі та заключні роботи
Правила прийому відвідувачів та культура обслуговування. Правила 

підготовки робочого місця для обслуговування відвідувачів. Заключні 
роботи та розрахунок по прейскуранту.

Тема 4. Миття голови
Способи миття голови. Мета миття голови.
Тема 5. Укладання волосся
Елементи зачіски. Укладання волосся гарячим та холодним 

способом.
Тема 6. Стрижка волосся
Загальні відомості про стрижку. Види стрижок. Операції стрижки. 

Класичні жіночі та чоловічі стрижки.
Тема 7.Фарбування волосся
Особливості використання барвників різних груп. Вибір кольору і 

тону фарбування волосся залежно від відтінку шкіри та кольору очей.
Тема 8. Хімічна завивка
Загальні відомості про завивку. Особливості використання різних 

видів препаратів для хімічної завивки. Класична технологія хімічної 
завивки.

Предмет «Основи санітарії та гігієни»
г т і  - І  Т Ь  •  •  •  1  •  •  •  • •1 ема 1. Відомості про анатомію та фізіологію шкіри і волосся.
Шкіра. Будова шкіри, кровоносні судини. Сальні і потові залози. 

Нервові закінчення. Колір, фізіологія шкіри.
Тема 2. Відомості про мікробіологію.
Мікробіологія як наука. Завдання мікробіології. Короткі відомості 

про розвиток мікробіології. Поняття про мікроби, їх життєдіяльність, 
класифікація мікроорганізмів. Види бактерій, будова бактерій. Види 
грибків, їх будова, розмноження.

Тема 3. Відомості про епідеміологію.
Епідеміологія як наука. Завдання епідеміології. Поняття про інфекції 

та хвороботворні мікроби. Характеристика хвороботворних мікробів.
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Поняття про інфекційний процес. Фактори, які впливають на розвиток 
інфекційного процесу. Виявлення інфекційного захворювання. Види 
інфекцій. Поняття про епідемічний процес. Характеристика епідемічного 
процесу. Джерела інфекції.

Тема 4. Хвороби шкіри, волосся, нігтів і їх профілактика.
Вроджені особливості і недоліки шкіри, волосся. Порушення 

діяльності сальних залоз. Внутрішні і зовнішні причини хвороби шкіри. 
Хвороби, які викликаються бактеріями. Г ноячкові захворювання шкіри, їх 
причини. Хвороби, які викликаються стафілококами. Хвороби шкіри, які 
викликаються стрептококами. Змішані стрепто-стафілококові 
захворювання шкіри.

Предмет «Матеріалознавство»
Тема 1. Основні вимоги до парфумерно-косметичної продукції
Основні вимоги до парфюмерно-косметичної продукції, їх фізично- 

хімічні, біологічні і фізіологічні властивості. Способи отримання жирів, 
масел, їх характеристика. Воски і воскоподібні речовини. Класифікація 
восків. Емульгатори їх застосування. Продукти переробки нафти і їх 
застосування в косметичній промисловості. Желатиноподібні речовини та 
їх застосування та отримання. Фарбуючи речовини їх характеристика. 
Пахучі речовини рослинного і тваринного походження, їх застосування в 
косметичній та парфумерній промисловості.

Тема 2. Парфумерно -  косметичні препарати
Парфумерно-косметичні препарати. Препарати для волосся та 

волосяного покрову голови. Миючі засоби. Історія розвитку миловарної 
промисловості.

Класифікація миючих засобів, їх склад, одержання, вимоги до їх 
використання. Препарати для хімічної завивки волосся. Фарбники для 
волосся. Фарбники 1-ї групи їх характеристика (блондуючі). Фарбники ІІ- 
ї групи їх характеристика (хімічні).Фарбники ІІІ-ї та ІУ-ї груп (фізичні та 
природні).

4. Порядок проведення фахового екзамену
Організація набору та прийому абітурієнтів, які мають диплом 

«кваліфікованого робітника» , для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 022.05 «Перукарське 
мистецтво та декоративна косметика» регулюється правилами прийому 
до Черкаського художньо-технічного фахового коледжу на поточний рік.
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Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 
використовується фаховий екзамен.

Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за 12-ти бальною 
системою оцінювання знань, а потім переводиться в шкалу від 100 до 200 
балів.

Фаховий екзамен зі спеціальності 022.05 «Перукарське мистецтво 
та декоративна косметика» для освітньо-кваліфікаційного рівня « 
Молодший спеціаліст» проводиться на основі предметів
загальнопрофесійної і професійно-теоретичної підготовки.

Навчальна програма кожного предмету відповідає державному 
стандарту професійно-технічної підготовки кваліфікованих робітників.

Фаховий екзамен базується на виконанні екзаменаційного 
тесту, який містить 50 питань. Фаховий екзамен складається один раз.

Час на виконання фахового екзамену становить 50 хвилин.
Порядок оскарження результатів та рішення фахової атестаційної 

комісії визначається «Правилами прийому ЧХТФК».

б.Критерії оцінювання фахового іспиту

Бали Знає

12балів Абітурієнт має значні конкретні теоретичні знання навчального 
матеріалу та ефективно їх застосовує при виконанні практичних 
завдань, передбачених навчальною програмою. Знає правила 
виконання простих, класичних стрижок, укладання волосся феном за 
класичною технологією, фарбування волосся тон у тон, хімічної 
завивки із застосуванням звичайних коклюшок. Володіє правилами 
санітарії та гігієни, професійної етики, приготування і підбору 
парфумерно-косметичних засобів. Вміє самостійно знаходити і 
користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману 
інформацію.

11 балів Абітурієнт має значні конкретні теоретичні знання, пов’язані з 
технологією простих, класичних стрижок, укладанням волосся, 
фарбуванням тон у тон. Знає правила санітарії та гігієни, способи 
приготування і підбору парфумерно-косметичних засобів. Відповідь 
повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Робить 
аргументовані висновки, користується джерелами інформації. 
Самостійно і правильно застосовує довідкову інформацію та 
нормативну документацію

10 балів Абітурієнт має значні конкретні знання, засвоїв інформацію в обсязі,
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передбаченому програмою; пов’язану з технологією простих 
стрижок, укладанням волосся за класичною технологією феном та на 
бігуді, фарбуванням волосся тон у тон та класичною, хімічною 
завивкою; знає вимоги санітарії та гігієни, охорони праці. Здатний 
правильно використовувати парфумерно-косметичні засоби. 
Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз і 
систематизацію.

9 балів Абітурієнт має широкі загальні та конкретні базові знання з 
перукарської справи в усній, письмовій, графічній формах, застосовує 
свої знання при виконанні практичних завдань у типових та 
ускладнених умовах. Дає визначення основних понять з розділів: 
„проста стрижка волосся”, „фарбування волосся тон у тон”, 
„знебарвлення”, „класична хімічна завивка”, „укладка волосся”. 
Вільно володіє правилами санітарії і гігієни, охорони праці, 
культурою обслуговування клієнтів, надання першої медичної 
допомоги. Аналізує, порівнює і систематизує знання, робить 
висновки.

8 балів Абітурієнт має широкі загальні знання , конкретні базові знання з 
навчального матеріалу програми. Знає правила виконання 
перукарських робіт, правила санітарії та гігієни, охорони праці, 
прийоми користування інструментами. При відповіді дає визначення 
основних технік простих та класичних стрижок, укладання волосся 
феном за класичною технологією, фарбування волосся тон у тон.

7 балів Абітурієнт має широкі загальні та конкретні базові знання і 
відтворює суть технологічних етапів з перукарської справи. Дає 
визначення основних технік виконання простих та класичних 
стрижок, укладання волосся феном, фарбування волосся барвниками 
різних груп, приготування сумішей для фарбування волосся та 
хімічної завивки.

6 балів Абітурієнт має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції, 
які є, в основному, конкретними і загальними за характером, пов’язані 
з правилами виконання простих та класичних стрижок, класичною 
технологією укладання феном, хімічної завивки із застосуванням 
звичайних коклюшок, фарбування волосся тон у тон, 
культурою обслуговування клієнтів, охороною праці.

5 балів Абітурієнт має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції 
пов’язані з: технологією простих стрижок, укладанням волосся, 
фарбуванням волосся тон у тон та класичною хімічною завивкою, 
вимогами санітарії та гігієни.

4 бали Абітурієнт має значно обмежений обсяг знань і загальні знання за 
характером компетенції, пов’язані із питаннями технології простих 
стрижок, класичної хімічної завивки, фарбування волосся тон у тон 
барвниками різних груп, будовою та властивостями шкіри та волосся 
людини, правилами обслуговування клієнтів, охороною праці. 
Розуміє значення перукарської білизни, інструментів та приладів.

8



3 бали Абітурієнт має загальні знання з: організації робочого місця, 
користування інструментом, укладання волосся феном, технології 
простих та класичних стрижок, фарбування волосся тон у тон 
фарбниками різних груп. Потребує структурованої підтримки.

2 бали Абітурієнтмає базові загальні знання з: організації робочого місця, 
користування інструментом, укладання волосся, технології простих 
стрижок, фарбування волосся тон у тон.

1 бал Абітурієнт має незначні загальні знання з технології простих жіночих, 
чоловічих, дитячих стрижок, а також правила охорони праці в 
перукарні, правилами обслуговування клієнтів. Знає призна-чення 
перукарських інструментів та приладів, технологію класичної 
хімічної завивки, фарбування волосся тон у тон барвниками різних 
груп.
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