
КОНСПЕКТ УРОКУ 

 

Тема уроку: «Вступне заняття. Безпека праці, 

електробезпека та пожежна безпека в навчальних перукарнях» 

 

1. Професія перукар 

Перукар (перукар-модельєр) – одна з самих давно відомих і поважних 

професій. В народі кажуть, що зробити людину красивою можуть два майстри – 

один з них кравець, а другий – перукар. І це правильно, адже вдало підібрана 

зачіска, вмілий макіяж можуть не тільки змінити зовнішній вигляд людини, але 

й поліпшити її внутрішній стан, зробити її на певний час щасливою. 

Кожне обличчя – загадка, і перукар повинен щоразу її розгадувати, 

знаходити єдність, гармонію між зачіскою та овалом обличчя, розрізом очей і 

загальним стилем людини.  

Роботи перукаря можна порівняти з творчістю художника. Ця професія 

належить до професії художнього типу. Люди у всі часи прагнули бути 

красивими, і тому професія перукаря завжди була досить престижною, такою 

вона залишається й нині. 

Майстром перукарської справи може стати не кожний, тому вона вимагає 

від людини певних індивідуально-психологічних властивостей. Найбільше цей 

фах пасує людям комунікабельним, для яких спілкування з людьми не є 

обтяжливим, а приносить задоволення. Він має бути доброзичливим, 

витриманим, врівноваженим, уважним та акуратним. 

Справжнього майстра відрізняє бездоганний художній смак, образне 

мислення, творчій підхід до своєї справи, вміння переконати клієнта. 

 

2. Завдання курсу 

Кваліфікація «перукар» включає в себе такі теми: 

- Екскурсія на виробництво. 

- Підготовчі та заключні роботи 

- Засвоєння прийомів миття голови. 

- Засвоєння прийомів володіння інструментом. 

- Укладання волосся. 

- Стрижка волосся. 

- Завивка волосся гарячим способом. 

- Фарбування волосся. 

- Хімічна завивка.  

  



3. Освітня характеристика 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: ПЕРУКАР 

1. Кваліфікаційна характеристика 

Завдання та обов’язки. Виконує послуги з миття голови; прості, 

класичні чоловічі, жіночі та дитячі стрижки, укладання волосся феном за 

класичною технологією, гарячу завивку волосся горизонтальними локонами, 

прості зачіски із застосуванням бігуді. Виконує послуги з хімічної завивки 

волосся із застосуванням звичайних коклюшок за класичною технологією, 

фарбувати волосся барвниками різних груп. 

Повинен знати: будову та властивості шкіри, волосся людини; основи 

санітарії та гігієни; склад та властивості матеріалів та парфумерно-

косметичних засобів для виконання різних видів перукарських робіт; основи 

професійної етики; технологічну  послідовність виконання основних видів 

перукарських робіт, замалювати їх схеми; правила протипожежного захисту, 

охорони праці; інформаційні технології; основи галузевої економіки та 

правових знань. 

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або курсове 

навчання з присвоєнням робітничої професії. Без вимог до стажу роботи. 

Приклади робіт 

1. Виконання укладання волосся феном за класичною технологією. 

2. Начісування волосся. 

3. Виконання тупірування волосся. 

4. Виконання простої зачіски із застосуванням бігуді. 

5. Виконання гарячої завивки локонів горизонтальним та вертикальним 

способами. 

6. Виконання класичних чоловічих стрижок. 

7. Виконання класичних жіночих стрижок. 

8. Фарбування волосся знебарвлюючими барвниками. 

9. Фарбування волосся хімічними барвниками. 

10. Фарбування сивого волосся. 

11. Фарбування волосся рослинними барвниками. 

12. Виконання хімічної завивки волосся із застосуванням звичайних 

коклюшок за класичною технологією. 

2. Вимоги до  освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, 

професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Перукар 

(перукар-модельєр), професійною кваліфікацією перукар 

2.1. При вступі на навчання 

Повна або базова загальна середня освіта. 

2.2. Після закінчення навчання 

Повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-

технічна) освіта або курсове навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» за професією Перукар (перукар-модельєр) за 

професійною кваліфікацією перукар. 



ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: ПЕРУКАР 2-ГО КЛАСУ 

1. Кваліфікаційна характеристика 

Завдання та обов’язки. Виконує послуги з миття голови, прості,  

класичні та базові модельні чоловічі, жіночі та дитячі стрижки; виконує 

укладання волосся феном способом «бомбаж», «брашинг», гарячу завивку 

волосся локонами різних видів, прості та базові модельні зачіски із 

застосуванням бігуді. Виконує послуги з хімічної завивки волосся із 

застосуванням звичайних та спіральних коклюшок. Фарбує волосся 

барвниками різних груп, зафарбовує сивину, знебарвлює волосся, здійснює 

часткове фарбування волосся сучасними способами. Виконує зачіски 

концентрованого типу на довгому волоссі. 

Повинен знати: будову та властивості шкіри і волосся людини; основи 

санітарії та гігієни; склад та властивості матеріалів та парфумерно-

косметичних засобів для виконання різних видів перукарських робіт; основи 

професійної етики; технологічну послідовність простих зачісок з довгого 

волосся, замалювати їх схеми; норми та правила санітарії, гігієни, охорони 

праці, протипожежного захисту; інформаційні технології; основи галузевої 

економіки та правових знань. 

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або курсове 

навчання з присвоєнням робітничої професії перукар. Стаж роботи за 

професією перукаря не менше 1 року і свідоцтво про підвищення кваліфікації 

з присвоєнням 2-го класу. 

Приклади робіт  

1. Виконання укладання волосся феном; 

2. Виконання простих та базових модельних  зачісок із застосуванням бігуді; 

3. Виконання завивки волосся гарячим способом; 

4. Виконання базових модельних сучасних жіночих стрижок; 

5. Виконання базових модельних сучасних чоловічих стрижок; 

6. Виконання хімічної завивки різними способами;  

7. Часткове фарбування волосся; 

8. Тонування волосся; 

9. Виконання простих елементів зачісок; 

10. Виконання зачісок концентрованого типу. 

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, 

професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Перукар 

(перукар-модельєр) за професійною кваліфікацією перукар 2-го класу 

2.1. При продовженні професійної (професійно-технічної) освіти 

Базова або повна загальна середня освіта. 

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації 

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за 

кваліфікацією перукар; стаж роботи за професійною кваліфікацією перукар 

не менше 1 року.  

2.3. Після закінчення навчання 
Базова або повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта 

або курсове навчання чи професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний 

рівень - «кваліфікований робітник» за професією Перукар (перукар-модельєр) за 

професійною кваліфікацією перукар 2-го класу. 



ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: ПЕРУКАР 1-ГО КЛАСУ 

 1. Кваліфікаційна характеристика 

Завдання та обов’язки. Виконує послуги з миття та масажу голови, 

прості та класичні, базові та сучасні, чоловічі, жіночі та дитячі модельні 

стрижки із застосуванням прогресивних методів та технологічних прийомів з 

урахуванням індивідуальних особливостей людини; виконує укладання 

волосся феном способами  «бомбаж», «брашинг» та пальцями рук,   гарячу 

завивку волосся  локонами різних видів та хвилями із застосуванням 

прогресивних інструментів та способів, прості модельні зачіски із 

використанням різних типів бігуді та з урахуванням індивідуальних 

особливостей людини. Виготовляє пастижерні вироби та доповнення. 

Виконує послуги із холодного укладання волосся хвилями,  хімічної завивки 

волосся різними способами із застосуванням  як класичних, так і 

прогресивних технологій. Фарбує волосся  фарбниками різних груп, 

зафарбовує сивину, знебарвлює волосся, здійснює часткове фарбування 

волосся, володіє сучасними способами фарбування, колорування. Виконує 

модельні зачіски різних типів із довгого волосся. 

Повинен знати: будову та властивості шкіри і волосся людини; основи 

санітарії та гігієни; основи професійної етики; склад та властивості 

матеріалів та парфумерно-косметичних засобів для виконання різних видів 

перукарських робіт;  основи моделювання та композиції, технологію 

виготовлення пастижерних виробів та доповнень; напрямки розвитку світової 

моди в галузі перукарського мистецтва та декоративної косметики; норми та 

правила санітарії, гігієни, охорони праці, протипожежного захисту; 

інформаційні технології; основи галузевої економіки; основи трудового 

законодавства. 

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або курсове 
навчання з присвоєнням робітничої професії Перукар. Стаж роботи за професією перукаря 

2-го класу не менше 3 років і свідоцтво про підвищення кваліфікації з присвоєнням 1-го 

класу. 

Приклади робіт. Виконання обробки волосся, перед виготовленням пастижерних 

доповнень. Виготовлення доповнень з волосся. Виконання масажу голови. Укладання 

волосся холодним способом. Сучасні чоловічі, жіночі та дитячі модельні стрижки. 

Виконання гарячої завивки волосся із застосуванням прогресивних інструментів та 

способів. Виконання прогресивних технологій хімічної завивки волосся. Фарбування 

волосся сучасними способами. Виконання модельних зачісок різних типів. 

2. Вимоги до  освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної 

кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Перукар (перукар-модельєр) за 

професійною кваліфікацією перукар 1-го класу 

2.1. При продовженні професійної (професійно-технічної) освіти 

Базова або повна загальна середня освіта. 

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації 

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією  Перукар 

(перукар-модельєр) за кваліфікацією перукар 2-го класу; стаж роботи за професійною 

кваліфікацією перукар 2-го класу - не менше 3-х років.  

2.3. Після закінчення навчання. Повна загальна середня освіта, професійна 

(професійно-технічна) освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований 

робітник» за професією Перукар (перукар-модельєр), за професійною кваліфікацією 

перукар 1-го класу. 



ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР 

 

1.  Кваліфікаційна характеристика 
Завдання та обов’язки. Виконує послуги з миття та масажу голови,  моделює 

класичні, сучасні та перспективні чоловічі, жіночі та дитячі модельні стрижки  із 

застосуванням прогресивних методів та технологічних прийомів з урахуванням 

індивідуальних особливостей людини; персоніфікацію та розроблення нових моделей 

стрижок. Виконує укладання волосся феном способом «бомбаж», «брашинг» та пальцями 

рук, а також створює комбіновану укладку феном. Виконує послуги з гарячої завивки 

волосся локонами різних видів та хвилями, гарячої завивки із застосуванням 

прогресивних інструментів та способів з урахуванням індивідуальних особливостей 

людини та діагностики волосся. Розробляє та моделює зачіски із використанням різних 

типів бігуді з урахуванням індивідуальних особливостей людини, зачісок із застосуванням 

різних способів укладки та пастижерних доповнень. Моделює та виготовляє пастижерні 

вироби, доповнення та складні прикраси. Виконує послуги із холодного укладання 

волосся хвилями, хімічної завивки волосся різними  способами із застосуванням як 

класичних так і прогресивних технологій. Фарбує всі види волосся барвниками різних 

груп, зафарбовує сивину, знебарвлює волосся, здійснює часткове фарбування волосся, 

володіє сучасними способами фарбування, колорування. Розробляє та креативно фарбує 

волосся. Виконує модельні зачіски різних типів з довгого волосся з урахуванням 

призначення та індивідуальних особливостей людини. Виконує конкурсні зачіски (жіночі 

та чоловічі) та є учасником змагань з перукарського мистецтва. Надає консультації 

перукарям з виконання різних видів перукарських робіт.  

Повинен знати: будову та властивості шкіри і волосся людини; основи санітарії та 

гігієни; склад та властивості матеріалів та парфумерно-косметичних засобів для 

виконання різних видів перукарських робіт; технологію виготовлення складних 

пастижерних прикрас; моделювання та композиції, технологію виготовлення пастижерних 

виробів та доповнень; напрямки розвитку світової моди в галузі перукарського мистецтва 

та декоративної косметики; основи макіяжу; корекцію обличчя засобами декоративної 

косметики; основи кольорознавства; історію розвитку зачіски; основи професійної етики; 

норми та правила санітарії, гігієни, охорони праці, пожежного захисту; інформаційні 

технології, основи галузевої економіки, трудового законодавства. 

Кваліфікаційні вимоги Професійно-технічна освіта або курсове навчання з 

присвоєнням робітничої професії перукар. Стаж роботи за професією перукаря 1-го класу 

- не менше 5 років і свідоцтво про підвищення кваліфікації з присвоєнням кваліфікації 

перукар-модельєр. Кваліфікація перукар-модельєр підтверджується кожних 5 років. 

Приклади робіт. Персоніфікація та розробка сучасних моделей стрижок. Завивка 

волосся гарячим способом з урахуванням індивідуальних особливостей людини. Розробка 

та моделювання зачісок. Розробка креативних способів фарбування волосся. 

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної 

кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Перукар (перукар-модельєр) за 

професійною кваліфікацією перукар-модельєр 

2.1. При продовженні професійної (професійно-технічної) освіти 

Повна загальна середня освіта. 

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації 

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією 

Перукар (перукар-модельєр) за професійною кваліфікацією перукар 1-го класу; стаж 

роботи за кваліфікацією перукар 1-го класу - не менше 5 років.  

2.3. Після закінчення навчання 

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією 

Перукар (перукар-модельєр) за професійною кваліфікацією перукар-модельєр. 

 

 



4. Культура праці перукаря 

Професіяперукаряпередбачає дотримання певних етичних норм 

приспілкуванні з клієнтами під час виконанняпрофесійних обов'язків і 

дотримання правил культури обслуговування. 

Етика й етикет у перукарській справі зобов'язують працівників бути 

ввічливими й уважними до будь-якого клієнта, готовими надати послуги, 

максимально використовуючи професійні знання, вміння і навички. 

Починаючи спілкування з новими для себе людьми, спостережливий 

перукар з добре розвиненою інтуїцією може здогадатися про те, яке враження 

він справляє на клієнта. 

Переважна більшість людей після першого знайомства складає образ 

партнера за його зовнішнім виглядом. Гарний та охайний одяг перукаря 

підкреслює повагу до клієнта. Уявлення перукаря про клієнта і клієнта про 

перукаря складаються не лише за зовнішнім виглядом. Важливою ознакою 

щодо психологічного портрету є мова жестів, вираз обличчя (міміка), 

виразність рухів (пантоміміка), динамічність та експресивність мови 

(інтонації,ритм, вібрації голосу), які можуть бути вирішальними щодо уявлень 

про особистість. 

 

5. Охорона праці. 

5.1 Інструкція з охорони праці перукаря (перукаря-модельєра): 

-  Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 

-  Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником і по якій він 

проінструктований. 

- Дотримуватись правил пожежної безпеки. Палити тільки в місцях, для 

цього відведених. 

- Користуватись спецодягом, спецвзуттям. 

-  Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння. 

-  Не розбирати і не виконувати будь-який ремонт електроінструменту. 

-  Перукар забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами 

індивідуального захисту: халат, шапочка або косинка, взуття профілактичне, 

рукавички гумові.. 

- . Перукар повинен знати властивість хімікатів, їх дію на організм і 

правила їх знешкодження. 

-  На робочих місцях перукарів слід передбачати місцеве освітлення з 

використанням ламп розжарювання. 

-  Перукар повинен суворо виконувати правила особистої гігієни, мати 

приємний зовнішній вигляд, бути в чистому спецодязі та спецвзутті. 

-  Інструмент зберігається на робочому місці або в шафі. 

  



5.2  Вимоги безпеки перед початком роботи: 

-  Одягти спецодяг і спецвзуття. 

- Перевірити справність електро та механічного інструменту, наявність 

необхідних матеріалів (серветки, пеньюар, рушник, вата, хімікати, гребінки та 

інше); розташувати їх в зручному для користування порядку. 

5.3 Вимоги безпеки під час виконання роботи: 

- Продезінфікувати інструмент. 

- При дезінфекції необхідно слідкувати за тим, щоб ріжуча поверхня була 

повністю занурена у спирт. 

-  Різальна частина електричної машинки підлягає кип'ятінню, а 

пластмасовий корпус протирають 0,5%-ним розчином хлораміну. 

-  Інструменти та вироби з пластмаси дезінфікуються 0,5%-ним розчином 

хлораміну протягом 10-15 хв. 

-  Перед початком роботи з кожним відвідувачем перукар повинен на 

очах відвідувача помити руки з милом, накрити клієнта чистим пеньюаром.  

-  Перед початком роботи з шкідливими речовинами руки необхідно 

змастити кремом або іншими засобами, що запобігають впливу шкідливих 

речовин на шкіру рук. 

-  Під час застосування шкідливих речовин необхідно дотримуватись 

особливої обережності, остерігатися потрапляння їх на руки, обличчя і 

особливо в очі. 

-  Під час виконання хімічної завивки перукар повинен користуватися 

гумовими рукавичками. 

-  Для нанесення фарби на волосся необхідно користуватися ватним 

тампоном, який після використання замінюється. 

-  Під час виконання завивки «перманент» змочування волосся розчином 

проводиться ватним тампоном, який замінюють після використання. 

-  Перед проведенням хімічної завивки і фарбування волосся фарбниками 

перукар зобов'язаний зробити клієнтові пробу на чутливість шкіри.. 

- Струшувати волосся з пеньюару і серветок у робочому залі 

забороняється. 

-  Необхідно слідкувати за тим, щоб підлога не була слизькою. Всі 

пролиті на підлогу рідини (масла, емульсії тощо) слід ретельно витерти. 

- Відходячи від робочого місця, перукар повинен вимкнути освітлення та 

електричні прилади. 

 

5.4 Інструкція вимог безпеки після закінчення роботи: 

- Відключити від електромережі електроінструмент, електрообладнання, 

місцеве освітлення. 

 -  Електроінструмент, електрообладнання та інший інструмент 

упорядкувати і розкласти в певному порядку на робочому столі або покласти в 

шафу. 

-  Ретельно закрити флакони з хімікатами. Креми, пасти, одеколон 

покласти у відведене для них місце. 

- Прибрати робоче місце. 



- Зняти спецодяг, спецвзуття, очистити їх і покласти в відведене для них 

місце. 

-  Помити руки з милом.  

-  Доповісти майстру про всі недоліки, які мали місце під час роботи. 

5.5 Інструкція вимоги безпеки в аварійній ситуації: 

Аварійна та небезпечна ситуація може виникнути в разі: ураження 

електричним струмом, ураження хімікатами, механічним обладнанням та інше. 

-  При виникненні такої ситуації відключити електроспоживачів. Не 

допускати в небезпечну зону сторонніх осіб. Повідомити про те, що сталося, 

керівника робіт. 

-  Якщо стався нещасний випадок, надати потерпілому першу медичну 

допомогу. При необхідності викликати «швидку медичну допомогу». 

5.6 Інструкція про надання першої медичної допомоги: 

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

- При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити 

потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від 

джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від 

струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний 

матеріал. 

- При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому 

штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на 

зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При 

такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і 

викликати швидку медичку допомогу. 

5.7 Інструкція про порядок дій при виникненні пожежі: 

- Кожний, хто виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння 

або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні, негайно 

повинен повідомити про пожежу за телефоном 101 (при цьому чітко назвати 

адресу об’єкта, місце виникнення пожежі). 

- за необхідністю викликати до місця пожежі медичну й інші служби. 

 

 

 

 


