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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Манікюр та педикюр» 
розроблено відповідно до освітньо-професійної програми Перукарське 
мистецтво та декоративна косметика першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 022 Дизайн галузь знань 02 Культура і 
мистецтво. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Матеріалознавство та технологія перукарських 
робіт, Санітарія і гігієна. 
Забезпечувані дисципліни: цикл професійної підготовки. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Історія розвитку манікюру. Будова та функції шкіри та 
нігтів. Практичне виконання манікюра та педикюра. Різновиди манікюру та 
педикюру. Покриття нігтів гель-лаком.  

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: є формування знань, вмінь та навичок щодо 
гігієнічних правил, норм та заходів догляду за руками та ногами; 
профілактики різноманітних захворювань, надання рукам та ногам 
естетичного зовнішнього вигляду. 
Завдання навчальної дисципліни: вивчення санітарно-гігієнічних вимог 
до процедур педикюру та манікюру; вивчення будови та особливостей 
шкіри та нігтів; мати уяву про анатомічну будову стопи ніг, кисті рук; 
правила роботи з інструментами при педикюрі та манікюрі; виконання 
робіт з педикюру та манікюру.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: історію та сучасні види манікюру та педикюру; умови санітарно-
гігієнічного режиму манікюрних та педікюрних послуг; основні правила 
використання інструментів для манікюру та педикюру; особливості будови 
та фізіологію шкіри і нігтів та роль її окремих складових; правила санітарії 
і гігієни, правила дезінфекції і стерилізації інструменту; правила догляду 
за ногами та руками; матеріали для виконання манікюру і педикюру, 
дезінфікуючі розчини; основні симптоми грибкових інфекцій та 
негрибкових проблем шкіри рук, ніг, нігтів; основні способи профілактики 
захворювання шкіри, стопи ніг, кисті рук. 
вміти:  правильно організувати робоче місце майстра з манікюру і 
педикюру; обробляти інструменти для манікюру і педикюру; виконувати 
гігієнічно-профілактичні робіти по догляду за шкірою стоп і нігтів; якісно 
виконувати всі прийомі по обробці шкіри ступній, кутикули і нігтів; засвоїти 
деякі технології дизайну нігтів і рук і навчитися виконувати їх на практиці; 
підбирати техніку для моделювання різних типів нігтів; засвоїти практичні 
навики чоловічого і дитячого манікюру; виконувати масаж рук, процедуру 
покриття нігтів лаком; виконувати гігієнічний манікюр і педикюр; 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


виконувати покриття нігтів і зняття гель-лаку; виконувати обробку 
деформованих нігтів; 
компетенцій: застосовувати набуті знання і розуміння сфери догляду за 
нігтями і шкірою кистей рук і стоп ніг в процесі професійної діяльності у 
практичних ситуаціях; усвідомлювати відповідальність за якість 
виконуваних робіт з технологій манікюру та педикюру; забезпечувати 
виконання манікюру та педикюру на високому професійному рівні; 
визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів 
манікюру та педикюр;  орієнтуватися у спектрі засобів, виконувати 
гігієнічно-профілактичні робіти по догляду за шкірою рук і ніг; 
користуватися нормативними правовими документами і інструкціями з 
надання послуг манікюру та педикюру.  
У процесі засвоєння дисципліни магістрант має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
- використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній 
діяльності; 
- працювати самостійно та команді, ефективно спілкуватися з колегами, 
керівництвом, споживачами; 
- брати відповідальність за власну роботу та роботу членів команди за 
результати виконання завдання; 
- самостійно визначати завдання професійного та особистісного розвитку;  
- орієнтуватися в умовах частої зміни технологій в професійній діяльності, 
уміти адаптуватись до нових ситуацій;  
- бути обізнаним  у специфіці діяльності установ і організацій що 
працюють в галузі health&beauty. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

                                                   

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 02 «Культура і 
мистецтво» 

Нормативна 

Семестр 2 
Спеціальність 022 Дизайн 

Спеціалізація «Перукарське 
мистецтво та декоративна 

косметика» 

Модулів – 1 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

Аудиторні години: 32 год. 

Змістових модулів – 1 
Лекції: 
6 год. 

Практичні, семінарські:  
26 год. 

Загальна кількість годин – 
90 

Лабораторні: 
0 год 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 32 

Самостійна робота  58 год. 

ІНДЗ: 0 год 

Вид контролю: залік 
 

 
 

  

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовний модуль І. 

   Тема 1. Історія розвитку манікюру. Будова та функції шкіри та нігтів.  
 Будова шкіри і нігтів. Епідерміс. Дерма. Гіподерма.  Кровоносні судини шкіри. Нервові 

закінчення шкіри. Нігтьова пластина. Основні інструменти для манікюру. Ознайомлення студентів з 
етапами виконання класичного манікюра та педикюра. 

 
   Тема 2. Практичне виконання манікюра та педикюра. 
 Анатомічна будова нігтьової пластини. Матрикс. Хімія та фізіологія нігтя. Кератин. 

Схематичне зображення нігтьової пластини. Практичне виконання манікюра та педикюра. Догляд за 
нігтями. Масаж рук. Техніка нанесення та видалення лаку. 

 
  Тема 3. Різновиди манікюру та педикюру. 
Види манікюру. Гарячий мокрий манікюр. Європейський манікюр. Французький манікюр. SPA – 

манікюр. Дитячий манікюр. Чоловічий манікюр. Види педикюру. Класичний педикюр. SPA- педикюр. 
Чоловічий педикюр. 

 
  Тема 4. Покриття нігтів гель-лаком.  
Поетапність виконання покриття нігтів гель-лаком. Догляд за руками після манікюру. Зняття 

гель-лаку. Обробка деформованих нігтів. 
 
 
                                               СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1       

Змістовний модуль I. Манікюр та педикюр. 

 1. Історія розвитку манікюру. Будова та 
функції шкіри та нігтів 

20 5 5 - - 10 

 2.  Практичне виконання манікюра та 
педикюра 

20  5 - - 15 

 3.  Різновиди манікюру та педикюру 23  10 - - 13 

4. Покриття нігтів гель-лаком 17 1 6   10 

Разом за змістовим модулем 1 
 Усього 

90 6 26 
- - 

58 

 
  

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількіст
ь 

годин 

1 2 3 4 

1 1 Історія розвитку манікюру. Будова та функції шкіри та нігтів. 5 

2 2 Практичне виконання манікюра та педикюра. 5 

3 3 Різновиди манікюру та педикюру. 10 

4 4 Покриття нігтів гель-лаком. 6 

Усього 26 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                    ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількіст
ь 

годин 

1 2 3 4 

1 1. Історія розвитку манікюру. Будова та функції шкіри та 
нігтів. 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Підготувати інформацію про  нервові закінчення шкіри, 
структуру нігтів. Охарактеризувати функції та будову шкіри та 
нігтів. Практично виконати манікюр. 

10 

2 2. Практичне виконання манікюра та педикюра. 
Завдання: Схематично зобразити будову нігтьової пластини. 
Практичне виконання манікюра та педикюра. Догляд за нігтями. 
Масаж рук. Техніка нанесення та видалення лаку. 

15 

3 3 Різновиди манікюру та педикюру. 
Завдання: Ознайомитись з видами манікюру. Гарячий мокрий 
манікюр. Європейський манікюр. Французький манікюр. SPA – 
манікюр. Дитячий манікюр. Чоловічий манікюр. Види педикюру. 
Класичний педикюр. SPA- педикюр. Чоловічий педикюр. 
Самостійне виконання манікюру та педикюру. 

13 

4 4 Покриття нігтів гель-лаком. 
Завдання: Проаналізувати поетапність виконання покриття 
нігтів гель-лаком. Догляд за руками після манікюру. Зняття гель-
лаку. Обробка деформованих нігтів. 

10 

Усього 58 

 
 

                                                                    МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Манікюр та педикюр» 

застосовуються такі методи: 
– методи усного контролю: індивідуальне опитування; фронтальна контролююча 

бесіда; 
– методи письмового контролю: письмове завдання. 
– методи самоконтролю: самоаналіз, самоконтроль. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді диференційованого заліку в кінці вивчення 
навчальної дисципліни. 

 
                                                        СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Види робіт ЗМ 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 

Лекції (10 б.) 2 2 3 3 

Практичні заняття (40 б) 10 10 10 10 

Самостійна робота (20 б.) 5 5 5 5 

Модульний контроль (10 б) 10 

Підсумковий залік (20 б.) 20 

 
 



 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 
 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 
1. Будова нігтя. 
2. Що сприяє росту нігтя. 
3. Дайте визначення анатомії нігтя. 
4. Дезінфекція.  
5. Які інструменти та обладнання використовуються під час виконання манікюру та педикюру. 
6. Манікюрні та педікюрні кабінети. 
7. Як часто та з якою метою майстри манікюру та педикюру повинні проходить медичний 

огляд. 
8. Послідовність  практичного виконання манікюра. 
9. Послідовність практичного виконання педикюра. 
10. Поетапність покриття нігтя гель-лаком. 
11. Зняття гель-лаку. 
12. Виконання манікюру гель-лаком. 
13. Історія та сучасні види манікюру та педикюру. 
14. Умови санітарно-гігієнічного режиму манікюрних та педікюрних послуг. 
15. Основні правила використання інструментів для манікюру та педикюру. 
16. Особливості будови та фізіологію шкіри і нігтів та роль її окремих складових. 
17. Правила санітарії і гігієни, правила дезінфекції і стерилізації інструменту. 
18. Правила догляду за ногами та руками. 
19. Матеріали для виконання манікюру і педикюру, дезінфікуючі розчини. 
20. Основні симптоми грибкових інфекцій та негрибкових проблем шкіри рук, ніг. 
21. Основні способи профілактики захворювання шкіри, стопи ніг, кисті рук.  
22.  Організація робоче місце майстра з манікюру і педикюру. 
23.  Обробляння інструментів для манікюру і педикюру. 
24. Основи технології виконання гігієнічно-профілактичних робіт по догляду за шкірою стоп і 

нігтів. 
25.  Процедури догляду за стопами. 
26.  Виконання всі прийомі по обробці шкіри ступній, кутикули і нігтів. 
27.  Види манікюру. 
28.  Технологія дизайну нігтів і рук і виконати на практиці. 
29.  Техніка моделювання різних типів нігтів. 
30.  Практичні навики чоловічого і дитячого манікюру. 



31. Виконання підпилювання і шліфовку нігтя, процедуру розм'якшення надшкірниці 
«мокрим», «сухим», «гарячим» способом, видалення надшкірниці за допомогою ножиць, щипців, 
кусачок, апельсинової палички. 

32. Виконання масажу рук, процедуру покриття нігтів лаком. 
33. Виконання гігієнічного манікюру і педикюру. 
34. Виконання покриття нігтів і зняття гель-лаку. 
35. Виконання обробки деформованих нігтів. 
36. Прийоми масажу та техніки виконання масажу ніг, ступній і рук. 
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