
Розділ  1: ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРУКАРСЬКУ 

СПРАВУ 

Самостійна робота № 1-2 

ТЕМА 1:  КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХІВЦЯ З 

ПЕРУКАРСЬКОЇ СПРАВИ 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення професії перукар.  

2. Якими теоретичними знаннями повинен володіти перукар? 

3. Якими практичними навичками  повинен володіти перукар? 

Короткі теоретичні відомості 

ПРОФЕСІЯ ПЕРУКАР 

 

Перукар – це творча професія, в якій робота пов’язана з створенням 

гармонійного зовнішнього вигляду  людини, шляхом зміни довжини, 

кольору, форми, густоти  та структури волосся.  

Перукар - це одна з найбільш давно відомих і шанованих професій. Робота 

перукаря - це робота з кожною людиною окремо, що вимагає врахування 

його характеру, індивідуальності і смаку. Творчий процес створення зачісок і 

стрижок знаходиться в близькій спорідненості з творчістю в будь-якому 

іншому виді людської діяльності. Праця з виконання зачісок і стрижок по 

суті своїй найближче до мистецтва скульптора. 

Зачіска - це та ж скульптура і вона сприяє створенню його художнього 

образу. Для того, щоб бути хорошим перукарем, недостатньо тільки вивчити 

технологічну сторону виконуваних робіт оволодіти необхідними навичками, 

потрібно розвивати в собі естетичні почуття і мислити художніми образами, 

знати закони поєднання стилів і кольору в одязі і зачісці. 

Якщо перукар домагається поєднання зачіски із зовнішністю, стильовим 

призначенням, одягом і макіяжем, тільки тоді він може вважати свою роботу 

зробленою. Професія перукар чудова тим, що майстер, виконуючи свою 

роботу з душею, дарує радість не тільки людям, а й сам отримує від своєї 

роботи величезне задоволення. Краса, як відомо, врятує світ, а хороший 

перукар завжди даруватиме людям тільки красу і своє неповторне мистецтво! 

Роль перукаря у створенні загальної гармонії ліній з урахуванням 

індивідуальності клієнта є часом вирішальною. Кожна людина вдається до 

допомоги перукаря в надії на те, що він на основі своїх знань і вимог 

сучасної моди, професійного досвіду і особистого смаку створить витончену 



зачіску. Саме тому професію перукаря повинні вибирати люди з творчою 

натурою і досить розвиненим естетичним смаком. 

До числа головних вимог при виборі професії перукаря слід віднести : 

    - загальний фізичний розвиток ; 

    - високу чутливість до кольору ; 

    - хороший зір ; 

    - спостережливість ; 

   -  постійний самоконтроль ; 

    - організованість. 

Перукареві повинні бути властиві і такі якості, як: розвинена зорова пам'ять і 

оперативне мислення, вміння швидко орієнтуватися і приймати правильні 

рішення в конфліктних ситуаціях, тактовність, доброзичливість, чуйність, 

повага до клієнтів. 

Перукар  повинен володіти глибокими теоретичними знаннями, володіти 

прийомами і методами практичної роботи, з виконання стрижок, завивання і 

укладання волосся, різновидами їх фарбування, різновидів хімічного 

завивання та випрямлення волосся, сучасними методами відновлення 

структури волосся, моделювання зачісок, виконання пастижерних виробів та 

прикрас. 

Перукар має бути освіченим у питаннях гігієни, безпеки праці, володіти 

знаннями з матеріалознавства, хімії, анатомії, біології. Знати закони 

колористики, просторової композиції та моделювання. Важливим 

компонентом професійного портрета перукаря є культура , уміння 

доброзичливо контактувати з людьми , знання етики та психології , історії 

перукарської справи. 

Провідними навчальними дисциплінами є: будова та властивості шкіри і 

волосся, матеріалознавство, основи перукарської справи, спеціальне 

малювання, санітарія та гігієна, основи психології та професійної етики , 

історія зачіски. 

 

Вид звіту: конспект в робочих зошитах 

 


