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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Постиж» розроблено 
відповідно до освітньо-професійної програми Перукарське мистецтво та 
декоративна косметика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є процес створення постижних виробів та Їх 
використання при розробці сучасних перукарських дизайнерських 
проєктів. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Композиція та спец композиція; Історія дизайну, 
костюму та зачіски; Матеріалознавство та технологія перукарських робіт; 
Моделювання та художнє оформлення зачіски; Декоративна косметика та 
грим. 
Забезпечувані дисципліни: Моделювання та художнє оформлення 
зачіски. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика постижерних робіт. 
Змістовий модуль 2. Технологічні процеси виконання постижерних робіт.  
Змістовий модуль 3. Сучасні технології постижерних робіт. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування у студентів знань з основ 
постижерної справи; ознайомлення з історією розвитку виготовлення 
постижних виробів; розгляд технологічних особливостей виготовлення 
постижних виробів із натурального та штучного волосся; набуття 
студентами практичних навичок з виготовлення постижних виробів з 
різних видів сировини; оволодіння необхідними для постижу 
інструментами, обладнанням; засвоєння вміння використовувати 
постижні вироби при виконання різноманітних зачісок. 
Завдання навчальної дисципліни: надати студентам знання і практичні 
навички з виготовлення постижних виробів – шиньйонів, перук, кіс, вій, 
прикрас для зачісок різного функціонального призначення, нарощування 
волосся, ремонту та догляду за постижними виробами. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: загальні відомості про конструювання, технологію виготовлення 
постижних виробів; історію розвитку виготовлення постижних виробів; 
технологічні процеси виконнання чоловічих та жіночих постижних виробів, 
таких як шиньйони, коси, перуки, накладки, окремі пасма, локони, вії, 
клеєні прикраси з волосся; обладнання, матеріали, сировину, допоміжні 
матеріали для виготовлення виробів із волосся; 
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вміти: виконувати постижерні вироби та прикраси різних видів; 
виконувати трасування, тамбурування та виготовляти вироби з 
тресованого волосся; здійснювати догляд за постижерними виробами; 
ремонтувати постижерні вироби; використовувати постижерні вироби в 
художньому вирішенні задуманого образу. 
компетенцій: здатність розробити ескіз постижерного виробу; здатність 
розробити технологічну послідовність виготовлення постижерного виробу 
для втілення творчого задуму; здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації щодо використння постижерних виробів у проектно-
художній діяльності. 
У процесі засвоєння дисципліни магістрант має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 

 володіти навичками міжособистісної взаємодії; 

 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 

 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 

 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  

 проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх 
технологій в освітній діяльності. 

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,  

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 9,5 

Галузь знань 
02Культура і мистецтво 

цикл професійної підготовки 

Спеціальність 
022 Дизайн Спеціалізація 
Перукарське мистецтво та 

декоративна косметика 

Семестр 7, 8 

Модулів – 5 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 116 год. 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 
32 год. 

Практичні, 
семінарські:  

84 год. 

Загальна кількість годин – 285 

Лабораторні: 
год 

Самостійна робота  
169 год. 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 

 
7 семестр 8 семестр 

аудиторних (год.) 4 6 

самостійноїроботи студента 
(год.) 

3,3 3,3 

Вид контролю: 
диф. залік 

 
диф. залік 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика постижерних робіт 

Тема 1. Загальні відомості про постиж 
Історія розвитку постижу.  
Перспектива розвитку постижної справи.  
Постижна справа як складова комплексу побутових послуг.  
Виробничі приміщення.  
Санітарно-гігієнічні, протипожежні та естетичні вимоги до виробничих приміщень.  

 
Тема 2. Матеріали для постижерних робіт 
Барвники, желатин.  
Види матеріалів для постижерних робіт (газ-сито, тюль, нитки, мереживо, синтетичні тканини, 

тасьма, клеї, проволока, біжутерія тощо) та їх призначення. 
 

Тема 3. Устаткування для виконання постижерних робіт 
Обладнання для виконання постижерних робіт. Устаткування.  
Шафа для сушіння.  
Стіл постижера. Швейні машинки.  
Карда, тресбанк, веретено та їх признаення. 

 
Тема 4. Підготовчі операції для виконання постижних виробів з природного та штучного 

волосся. 
Сортування волосся. Розчісування на карді.  
Закотування голівок.  
Дезінфекція волосся.  
Фарбування. Промивання. Сушіння. 
Розчісування формування потрібної довжини волосся. 

 
Змістовий модуль 2. Технологічні процеси виконання постижерних робіт 

Тема 5. Технології тресування та тамбуровки при виконанні постижних виробів 
Підготовка тресбанку до роботи.  
Натягування ниток.  
Засоби тресування: в один оберт, в два оберти.  
Закріплення тресу вузлом.  
Основні етапи процесу тамбурування. Гачки для тамбурування. 

 
Тема 6. Технологія виготовлення шиньонів 
Шиньйони. Різноманітність форм. Види.  
Плетіння тресу.  
Технологічна послідовність виконаних операцій.  
Стрижка та оформлення шиньйонів.  

 
Тема 7. Технологія виготовлення коси 
Особливості виготовлення тресу.  
Підготовка волосся до тресування коси.  
Натягування ниток на тресбаенк.  
Накручування волосся на шнур.  
Прикріплення коси до зачіски.  
Варіанти плетіння кіс. 
 

Тема 8. Технологія виготовлення вій 
Підготовка до технології виготовлення вій.  
Волосся для виконання вій.  
Філірування вій. Розчісування вій. Фарбування.  
Підкручування вій, їх закріплення. 
 
Тема 9. Технологія виготовлення прикрас 
Постижні прикраси. Фарбування. Укладання волосся.  
Підготовка волосся до виготовлення прикрас.  
Методи виготовлення прикрас. Форми елементів.  



Вимоги до прикрас.  
Використання прикрас в зачісках. 
 
Тема 10. Види та способи виготовлення перук 
Види перук.  
Узгодження ескізу моделі перуки з замовником. Зняття мірок. Вибір форми. 
Креслення виконання перуки.  
Виготовлення монтюру. 

 
Змістовий модуль 3. Сучасні технології постижерних робіт 

Тема 11. Види технологічних процесів, нарощування волосся 
Технологія нарощування волосся за допомогою коси.  
Варіанти нарощування волосся.  
Стрижка. Догляд за волоссям. 
 

Тема 12. Особливості ремонту та догляду за постижерними виробами з природного та 
штучного волосся 

Стрижка волосся. Фарбування волосся.  
Розчісування постижних виробів, їх прання і чистка.  
Укладання волосся. Виконання зачіски.  
Зберігання постижних виробів. 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика постижернихробіт 

1.Загальні відомості про постиж 15 5 – – – 10 

2.Матеріали для постижерних робіт 7 1 – – – 6 

3.Устаткування для виконання постижерних 
робіт 

7 1 – – – 6 

4. Підготовчі операції для виконання 
постижних виробів з природного та штучного 
волосся 

7 1 – – – 6 

Разом за змістовим модулем 1 36 8 – – – 28 

Змістовий модуль 2. Технологічні процеси виконання постижерних робіт 

5.Технології тресування та тамбуровки при 
виконання постижних виробів 

17 2 6 – – 9 

6. Технологія виготовлення шиньонів 17 2 6 – – 9 

7. Технологія виготовлення коси 17 2 6 – – 9 

8. Технологія виготовлення вій 17 2 6 – – 9 

9. Технологія виготовлення прикрас 23 2 12 – – 9 

10. Види та способи виготовлення перук 23 2 12 – – 9 

Разом за змістовим модулем 2 114 12 48 – – 54 

Усього за  7 семестр 150 20 48 – – 82 

Змістовий модуль 3. Сучасні технології постижерних робіт 

11. Види технологічних процесів, нарощування 
волосся 

57 6 20 - - 31 

12. Особливості ремонту та догляду за 
постижними виробами з природного та 
штучного волосся 

78 6 16 - - 56 

Разом за змістовим модулем 3 135 12 36 - - 87 

Усього за 8 семестр 135 12 36 - - 87 

Усього 285 32 84 - - 169 

 
 
 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 5 

Технології тресування та тамбуровки при виконання постижних виробів. 
Навчальна мета: засвоєння основних етапів процесу тресування та 
тамбурування волосся, відпрацювання техніки тресування та 
тамбурування. 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу; 
- підготовка волосся; 
- підготовка робочого місця, обладнання та приладдя для тресування та 
тамбурування волосся; 
- послідовність тресування в один та два оберти; 
- засвоєння прийомів закріплення тресу; 
- технологія тамбурування; 
- тамбурування волосся одинарним та подвійним вузлом. 
Матеріали: нитки, тресбанк, шампунь, спеціальна гачка для 
тамбурування, газ-сито, волосся. 

6 

2 6 

Виготовлення шиньйонів. 
Навчальна мета: засвоєння основних етапів процесу виготовлення  
шиньйонів, відпрацювання техніки тресу. 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу; 
- підготовка робочого місця, обладнання та приладдя для виготовлення 
шиньйонів; 
- підготовка волосся; 
- виготовлення тресу на трьох нитках; 
- зшивання тресу; 
- стрижка шиньйону; 
- оформлення шиньйону. 
Матеріали: тресбанк, нитки, шампунь, волосся. 

6 

3 7 

Виготовлення коси. 
Навчальна мета: засвоєння основних етапів процесу виготовлення коси 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу;  
- підготовка робочого місця; 
- натягування ниток на тресбанк; 
- послідовність виготовлення тресу; 
- закріплення тресу за допомогою голки та нитки; 
- накручування волосся на шнур; 
- прикріплення коси до зачіски; 
- варіанти плетіння кіс. 
Матеріали: тресбанк, голки, нитки, шнур, шампунь. 

6 

4 8 

Виготовлення вій. 
Навчальна мета: засвоєння основних етапів процесу виготовлення вій, 
відпрацювання примірювання і закріплення вій. 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу; 
- підготовка робочого місця, обладнання та приладдя для виготовлення 
вій; 
- підготовка волосся; 
- тамбурування волосся на нитці; 
- розчісування волосся, закріпленого на нитці; 
- надання відповідної форми віям; 
- філірування вій; 
- закручування вій за допомогою щипців; 
- примірювання і закріплення вій. 
Матеріали: волосся, спеціальна гачка, голка, нитки, щипці, клей БФ№6. 

6 

5 9 
Виготовлення прикрас із волосся  

Навчальна мета: засвоєння основних етапів процесу виготовлення 
12 



прикрас із волосся та використання їх в зачісках. 

Навчальні завдання: 

- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу; 

- підготовка робочого місця та матеріалів; 

- фарбування волосся; 

- виготовлення елементів для постижних прикрас;  

- надання елементам постижних прикрас необхідної форми; 

- збирання елементів прикрас в єдину композицію; 

- використання прикрас в зачісці. 

Матеріали: фарби для волосся, шампунь, лак для волосся, голки та 

нитки. 

6 10 

Виготовлення перук 

Навчальна мета: засвоєння основних етапів процесу виготовлення перук. 

Навчальні завдання: 

- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу; 

- підготовка робочого місця, обладнання і приладдя для виготовлення 

перук; 

- зняття мірок; 

- виконання креслення; 

- вибір форми; 

- виготовлення монтюру.  

Матеріали: фарби для волосся, шампунь, голки, нитки, волосся, газ-сито, 

тюль, тасьма, фарбники, желатин. 

12 

7 11 

Види технологічних процесів, нарощування волосся 

Навчальна мета: засвоєння основних етапів нарощування волосся. 

Навчальні завдання: 

- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу;  

- підготовка робочого місця, приладдя, волосся; 

- розчісування волосся; 

- процес нарощування волосся; 

- використання сучасних матеріалів; 

- стрижка волосся; 

- укладання волосся. 

Матеріали: фарби для волосся, шампунь, волосся, голки та нитки, лак для 

волосся. 

20 

8 12 

Особливості ремонту та догляду за постижними виробами з природного 
та штучного волосся 
Навчальна мета: засвоєння основних етапів ремонту та догляду за 
постижними виробами. 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу; 
- підготовка робочого місця, приладдя, матеріалів; 
- підготовка пошкоджених постижних виробів; 
- виявлення пошкоджених елементів; 
- ремонт пошкоджених елементів; 
- розчісування та укладання волосся; 
- прання та чищення волосся; 
- стрижка волосся; 
- виконання зачісок; 
- зберігання постижних виробів. 
Матеріали: фарби для волосся, шампунь, лак для волосся. 

16 

Разом 84 

 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількіст

ь 



годин 

1 1 

Загальні відомості про постиж 
Навчальна мета: вивчення загальних принципів для виготовлення 
постижних виробів.  
Навчальні завдання: 
- вивчити спеціальну літературу, яка надає загальні відомості про постиж;  
- записати в конспект лекцій основні тези про постиж. 

10 

2 2 

Матеріали для постижних робіт 
Навчальна мета: визначити основні принципи виготовлення постижних 
виробів, вивчити різновиди матеріалів, які для цього використовуються. 
Навчальні завдання: 
- вивчити спеціальну літературу; 
- вивчити різновиди штучних матеріалів, які можна використовувати для 
виготовлення постижних виробів; 
- вивчити різновиди природних матеріалів, які використовують для 
виготовлення постижних виробів; 
- вивчити основні властивості штучних та природних матеріалів, їх гігієнічні 
та санітарні якості. 

6 

3 3 

Устаткування для виконання постижних робіт 

Навчальна мета: вивчення загальних принципів роботи для створення 

постижних виробів. 

Навчальні завдання: 

- вивчити спеціальну літературу; 

- вивчити різновиди устаткування та обладнання, що використовуються для 

створення постижних виробів; 

- ознайомитися з правилами безпеки в майстерні; 

- прослухати інструктаж з оформлення робочого місця для постижних робіт; 

- вивчити основні принципи роботи з устаткуванням, що використовується 

при створенні постижних виробів. 

6 

4 4 

Підготовчі операції для виконання постижних виробів з природного та 

штучного волосся 

Навчальна мета: ознайомлення та відпрацювання початкових прийомів 

роботи з матеріалами та штучним волоссям при виконанні постижних робіт.  

Навчальні завдання: 

- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка розкриває 

принципи обробки матеріалів та обробку штучного волосся; 

- способи очищення волосся; 

- способи фарбування матеріалів та штучного волосся; 

- способи сушіння штучного волосся; 

- розчісування штучного волосся;  

- технологічний етап обробки матеріалів; 

- фарбування тюлю, тасьми; 

- обробка матеріалів желатиновим розчином; 

- обробка газ-сита під натуральний колір волосся. 

Матеріали: синтетичні тканини, мереживо, нитки, газ-сито, тюль, тасьма, 
барвники, желатин, шампунь, штучне волосся. 

6 

5 5 

Технології тресування та тамбурування при виконання постижних виробів 
Навчальна мета: засвоєння основних етапів тресування і тамбурування 
волосся, відпрацювання техніки тресування і тамбурування волосся. 
Навчальні завдання: 
- вивчити спеціальну літературу, опрацювати конспект лекцій; 
- виконати схему виготовлення тресу на трьох нитках в один, два, три 
оберти; 
- вивчити засоби закріплення волосся на основі (тресування та 
тамбурування); 
- виконати тамбурування одинарним та подвійним вузлом; 
- освоїти технологію тресування і тамбурування.   
Матеріали: тресбанк, нитки, шампунь, волосся. 

9 



6 6 

Технологія виготовлення шиньйонів 

Навчальна мета: засвоєння основних етапів процесу виготовлення 

шиньйонів. 

Навчальні завдання: 

- вивчити спеціальну літературу, опрацювати конспект лекцій; 

- виконати зарисовки шиньйонів без монтюру; 

- виконати зарисовки шиньйонів з різними основами; 

- зшивання тресу; 

- стрижка шиньйону; 

- оформлення шиньйону; 

- примірювання готового виробу 

Матеріали: нитки, тресбанк, шампунь, спеціальна гачка для тамбурування, 

газ-сито, волосся. 

9 

7 7 

Технологія виготовлення коси  

Навчальна мета: засвоєння основних етапів процесу виготовлення коси.  

Навчальні завдання: 

- вивчити спеціальну літературу, опрацювати конспект лекцій; 

- виконання тресу; 

- закріплення тресу за допомогою голки та нитки; 

- схематично зобразити накручування коси на шнур; 

- ремонт коси; 

- відпрацювати різні варіанти плетіння кіс; 

- прикріплення коси до зачіски; 

- оформлення зачіски за допомогою коси. 

Мета ріали: тресбанк, голки, нитки, шнур, шампунь. 

9 

8 8 

Технологія виготовлення вій 
Навчальна мета: засвоєння основних етапів виготовлення вій, 
відпрацювання примірювання і закріплення вій.  
 Навчальні завдання: 
- вивчити спеціальну літературу, опрацювати конспект лекцій; 
- схематично зобразити технологічну послідовність виготовлення вій 
(повсякденних, вечірній, конкурсних, фантазійних); 
- фарбування волосся призначеного для виготовлення вій; 
- тамбурування волосся на нитці; 
- розчісування волосся; 
- самостійно виготовити одну пару вій. 
Матеріали:  волосся, спеціальний гачок, голка, нитки, щипці, клей БФ№6. 

9 

9 9 

Технологія виготовлення прикрас 
Навчальна мета: засвоєння основних етапів процесу виготовлення прикрас 
із волосся та використання їх у зачісках.   
Навчальні завдання: 
- вивчити спеціальну літературу, опрацювати конспект лекцій; 
- підготовка волосся для виготовлення простижних прикрас; 
- виконання заготовок для постижної прикраси; 
- виконання ескізу розробки постижних прикрас; 
- виконати зарисовки зачісок з використанням постижних прикрас. 
Матеріали: фарби для волосся, шампунь, лак для волосся, голки та нитки. 

9 

10 10 

Види та способиви готовлення перук 
Навчальна мета: засвоєння основних етапів процесу виготовлення перук.  
Навчальні завдання: 
- вивчити спеціальну літературу, опрацювати конспект лекцій; 
- підготовка волосся і матеріалів для виготовлення монтюру; 
- виконати зарисовки різних видів чоловічих та жіночих перук. 
Матеріали: фарби для волосся, шампунь, голки, нитки, волосся, газ-сито, 
тюль, тасьма, барвники, желатин. 

9 

11 11 
Види технологічних процесів, нарощування волосся 
Навчальна мета: засвоєння основних етапів нарощування волосся. 
Навчальні завдання: 

31 



- вивчити спеціальну літературу, опрацювати конспект лекцій; 
- розчісування волосся; 
- процес нарощування волосся; 
- стрижка волосся; 
- укладання волосся. 
Матеріали: фарби для волосся, шампунь, волосся, голки, нитки, лак для 
волосся.  

12 12 

Особливості ремонту та догляду за постижними виробами з природного та 
штучного волосся 
Навчальна мета: засвоєння основних етапів ремонту та догляду за 
постижними виробами.  
Навчальні завдання: 
- вивчити спеціальну літературу, опрацювати конспект лекцій; 
- розчісування постижного виробу; 
- миття постижного виробу; 
- фарбування волосся постижного виробу; 
- укладання волосся; 
- виконання укладки на шиньйоні для повсякденної, вечірньої, весільної 
зачісок тощо; 
- зберігання постижних виробів. 
Матеріали: фарби для волосся, шампунь, лак для волосся. 

56 

Разом  169 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Постиж» застосовуються такі 
методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, співбесіда, диф. залік; 
– методи практичного контролю: перегляд творчих завдань, перевірка завдань 

самостійної та індивідуальної роботи; 
– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Кількість балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Лекції (10 б) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Практичні заняття (40 б) – – – – 6 6 6 6 8 8 

Самостійна робота (20) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Поточний модульний 
контроль (10 б) 

5 5 

Диф. залік (20 б) 20 

 
 

Кількість балів 
ЗМ 3 

Т11 Т12 

Лекції (12 б) 6 6 

Практичні заняття (40 б) 20 20 

Самостійна робота  (18) 9 9 

Поточний модульний 
контроль (10 б) 

5 5 

Диф. 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) 

 
ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ  

 
1. Історія розвитку постижу. 
2. Перспективи розвитку постижної справи. 
3. Поняття «постижу». 
4. Організація охорони праці і техніка безпеки в постижній справі. 
5. Вимоги до облаштування та утримання виробничих приміщень. 
6. Матеріали для постижних робіт. 
7. Підготовчі роботи при виготовленні постижних виробів. 
8. Види матеріалів для постижних робіт. 
9. Інструменти в постижному виробництві. 
10. Обладнання для виготовлення постижних виробів. 
11. Фарбування волосся, його обробка. 
12. Дезінфекція волосся. 
13. Прання і шиття волосся. 
14. Поняття мелірування. 
15. Сорти волосся. 
16. Засоби тресування. 
17. Види кард, чесалок. 
18. Ремонт шиньйону. 
19. Способи тресування волосся. 
20. Форми шиньйонів. 
21. Стрижка шиньйону. 
22. Оформлення шиньйонів. 
23. Варіанти плетіння кіс. 
24. Технологія виготовлення коси. 
25. Виготовлення хвостів. 
26. Технологія виготовлення вій. 
27. Фарбування вій. 
28. Закріплення вій. 
29. Методи виготовлення прикрас. 
30. Вимоги до прикрас. 
31. Призначення прикрас. 
32. Догляд за виробами. 
33. Виготовлення монтюру, зняття мірок. 
34. Алонжева перука. 
35. Монтюр перуки: основні деталі. 
36. Методика конструювання перук. 
37. Види перук. 
38. Ремонт перук. 
39. Опис моделі перуки. 



40. Канекалон, лафін: стисла характеристика. 
41. Стрижка перук. 
42. Укладання волосся. 
43. Чистка постижних виробів 
44. Зберігання постижних виробів. 
45. Виконання зачісок за допомогою постижних виробів. 
46. Відмінності між чоловічими та жіночими перуками. 
47. Технологія виготовлення пасом, локонів та їх використання. 
48. Застосування каркасного тресу. 
49. Куафер: зміст терміну. 
50. Куафюра: зміст терміну. 
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