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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Матеріалознавство та 
технологія перукарських робіт» 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 дисципліни є сучасний дизайн салонів краси, 
новітнє обладнання, ознайомлення з матеріалами, перукарськими 
інструментами, їх використання за призначенням при виконанні 
різноманітних технологій перукарських робіт з урахуванням сучасних 
вимог і тенденцій моди. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Дисципліни, що забезпечують: Технологічно-виробнича практика, 
Моделювання та художнє оформлення зачіски. 
Забезпечувані дисципліни: всі дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про перукарську справу. 
Змістовний модуль 2. Основні поняття та термінологія. 
Змістовний модуль 3. Процес укладання волосся.  
Змістовний модуль 4. Технологія виконання стрижок. 
Змістовний модуль 5. Сучасні технології у перукарській справі. 
Змістовний модуль 6. Процес фарбування волосся. 
Змістовний модуль 7. Процес хімічної завивки волосся. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: набуття знань про перукарські матеріали та 
засоби, парфумерно-косметичні препарати, перукарське обладнання для 
на виробництві; формування умінь та навичок практичного вибору 
інноваційних засобів та технологій для виконання нових видів стрижки, 
укладки та оформлення волосся. Ознайомлення здобувачів освіти з 
основами розвитку та сучасними тенденціями перукарської справи, з 
технологiчними процесами виконання чоловічих та жіночих стрижок, 
укладання волосся, моделювання нових стрижок на основі базових; 
засвоєння технологiчних процесiв хiмiчної завивки та фарбування 
волосся барвниками рiзних груп.  
Завдання навчальної дисципліни:  
- ознайомлення з класифікацією та складом матеріалів та парфумерно-
косметичними препаратами для перукарських робіт; 
- ознайомлення з загальною характеристикою шкіри і волосся; 
- ознайомлення зі світовими тенденціями у розробці та виготовленні 
матеріалів для перукарських робіт; 
- характеристика матеріалів для перукарських робіт, стрижки, укладки 
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волосся; 
- характеристика матеріалів для фарбування, хімічної завивки волосся; 
- характеристика матеріалів для виконання макіяжу та гриму; 
- основні поняття та термінологію перукарських робіт; 
- процес укладання волосся; 
- технологія виконання стрижок; 
- процес фарбування волосся; 
- процес хімічної завивки. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: вимоги до інструментів та обладнання, правила експлуатації і 
дезінфекції інструментів, використання за призначенням; технологічну 
послідовність та особливості виконання гігієнічних процедур; 
характеристику технологічних ліній та проділів, їх графічне зображення; 
крайову лінію росту волосся, її визначення та графічне зображення; 
характеристику основних ділянок волосяного покриву голови та їх 
графічне зображення; елементи зачісок та засоби для укладання волосся; 
способи та техніки укладання волосся; 
вміти: організовувати власне робоче місце; раціонально планувати 
процес виконання роботи; визначати тип та структуру волосся; 
виконувати стрижку волосся; дотримуватись основних етапів стрижки 
волосся; визначати окантування волосся та його графічне зображення; 
чоловічі, жіночі та дитячі стрижки; особливості виконання різних видів 
стрижок; нові методи і прийоми стрижки за допомогою сучасних 
інструментів; сучасні види фарбування волосся; сучасні види хімічної 
завивки з використанням сучасних засобів. 
компетенцій: застосовувати набуті знання і розуміння з 
матеріалознавства та технології перукарських робіт у практичних 
ситуаціях; формувати художньо-проектну концепцію зачіски в процесі 
проектування, враховуючи технологічні процеси; визначати 
функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів 
перукарського мистецтва у комунікативному просторі; розробляти нові 
зачіски у відповідних техніках і матеріалах; дотримуватися стандартів 
проектування та технологій перукарського мистецтва у професійній 
діяльності; розуміти українські етнокультурні традиції у стильових 
вирішеннях повсякденних та подіумних образів; враховувати властивості 
матеріалів та засобів в технологічних процесах проектування стрижок і 
зачісок; застосовувати новітні технології перукарських робіт у професійній 
діяльності. 
У процесі засвоєння дисципліни магістрант має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
- розробляти та представляти результати роботи у професійному 
середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, 
враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, 
обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної 
діяльності у сфері перукарського мистецтва; 
- розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; 
визначати пріоритети професійної діяльності; 
- працювати автономно, усвідомлювати відповідальність за якість 
виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому 
професійному рівні. 

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. 
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Змістовний модуль 1. Загальнi вiдомостi про перукарську справу 

Тема 1. Квалiфiкацiйна характеристика фахівця з перукарської  справи. 
 Професiя перукаря в сучасному життi людини. Досягнення вітчизняних майстрів перукарської 

справи. Навчальнi заклади професiйно-технiчної освiти та їх роль у підготовці бакалаврів з дизайну 
перукарського мистецтва для населення України. Ознайомлення з освiтньо-професійною 
характеристикою перукаря, квалiфiкацiйними рiвнями та програмою. Поняття про трудову 
дисципліну.  

Тема 2. Характеристика iсторичних епох, основнi силуети та форми зачiсок, прикраси 
для волосся, використання засобiв декоративних матеріалів.  

Історія розвитку перукарського мистецтва. Вплив iсторичних епох на розвиток зачіски. 
Вiдомостi про розвиток перукарської майстерностi. 

Тема 3. Сучаснi зачіски, вплив технiчного прогрессу ХIХ столiття на розвиток 
перукарськоi cправи. 

Сучасні зачіски ХХ ст. Втративши підкреслену декоративність, набула ознак унісексуальності. 
Сучасні зачіски відповідають новим естетичним ідеалам, поширювачами яких стали кіноактори, 
актори театру, співаки, які асоціюються із героями фільмів, спектаклів, сценічними образами тощо. 
Зачіска ХІХ ст. збагатилася новітньою стилістикою кібернетизму, деконструктивізму, біоморфізму.  
            Тема 4. Складовi процесу надання послуг з перукарських робiт 

Примiщення та обладнання перукарень. Основнi поняття про норми проектування перукарень. 
Типи перукарень. Поняття про салон-перукарню, вiдмiнiсть її вiд звичайних перукарень. Освiтлення 
перукарень; основнi вiдомостi про опалення; вентиляцiю; кондицiонування повiтря; водопровiд, 
каналiзацiю, електрообладнання, газ. Вимоги до санiтарно-технiчного обладнання. Обладнання 
робочого мiсця, вплив технiчного прогресу на видозмiну обладнання, його новi типи. Iнструменти та 
електрообладнання. 

Тема 5. Технологiчнi послiдовностi та особливостi виконання гiгiєнiчних процедур. 
Правила прийому відвідувачів та культура обслуговування. Пiдготовка робочого мiсця для 

обслуговування вiдвiдувачiв. Санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги до складу робочого мiсця. Перукарська 
білизна. Правила розрахунка вiдвiдувачiв. Ознайомлення з кошторисом цiн на виконання 
перукарських послуг. Миття голови. Способи миття голови. Мета миття голови. Миття голови 
шампунем, хною, миття голови iз застосуванням спецiальних препаратiв по догляду за волоссям. 
Норми витрати препаратiв на одну операцiю.  



 
Змістовний модуль 2. Основнi поняття та термінологія. 

Тема 5. Характеристика технологiчних лiнiй та проділів, їх графiчне зображення. 
Характеристика хвилі і рельєфу у зачісці. Сучасні стильові тенденції в перукарській справі. 
Тема 6. Крайова лiнiя росту волосся, її визначення та графічне зображення. 
Частини волосяного покриву голови. Проділи. 
Тема 7. Характеристика основних ділянок волосяного покриву голови та їх графiчне 

зображення. 
Види та способи ділення волосяного покриву голови при стрижці.  
Тема 8. Види технiчних способів стрижок.  
Тема 9. Зображення схем виконання зачіски чи стрижки.  
 Схематичне зображення стрижок та зачісок. Технологічна карта стрижок. 
 

Змістовний модуль 3. Процес укладання волосся. 
Тема 10. Елементи зачiсок та засоби для укладання волосся. 
Види елементiв зачiски: локон, буклi, валiк, джгути та iн. Засоби для укладки волосся: фен, 

термобігуді, електрощипці. Технологія начісування і тупірування волосся. 
Тема 11. Зачіски із застосуванням термобігуді горизонтальним та вертикальним 

способом.  
Укладання волосся феном за класичною технологією. 

            Тема 12. Техніки укладання волосся 
Укладка волосся холодним способом.  
Тема 13. Укладання волосся комбінованим способом. 
 Укладка волосся за допомогою бігуді та зажимів.  
Тема 14.  Фізичні особливості форми голови та обличчя. 
Тема 15. Укладання волосся за допомогою праски. 
Тема 16. Укладання волосся з застосуванням сучасних технологій. 

Змістовний модуль 4. Технологія виконання стрижок. 
Тема 17. Стрижка волосся: види і типи. 
Термін стрижка. Види стрижки: контрастна (силуетна); неконтрастна (рівномірна). Типи 

стрижок: симетрична, асиметрична, комбінована. Фасони стрижок. 
Тема 18. Основні етапи стрижки волосся. 

Зони волосяного покрову голови.  
Тема 19. Операції та методи стрижки.   
Тема 20. Моделювання вусів та бороди. 

            Тема 21. Фізичні особливості форми голови та обличчя. 
 Операції стрижок: зведення волосся нанівець, філірування, окантовка, стрижка на «пальцях», 
градуювання. Стрижка волосся машинкою. Технологія виконання, послідовність операцій, зведення 
«нанівець», окантування. Визначення якості стрижки. 

Тема 22. Види окантування волосся та його графічне зображення. 
Оформлення скронь: пряма, коса, фігурна. Оформлення потилиці: пряма, овальна, 

прямокутна, трикутна тощо.  Графічне зображення оформлення окантовування волосся. 
Тема 23. Технологія виконання стрижки методом «на пальцях». 

Технологія виконання стрижки методом «на пальцях». Зняття волосся потиличної зони. Зняття 
волосся «на пальцях» з тильної сторони долоні. Зняття волосся тім’яної зони «на пальцях». 
Тема 24. Чоловічі стрижки. 
Технологія виконання класичних стрижок. «Канадка», «Бокс», «Напівбокс», «Англійська», «Гарсон», 
«Полька», «Їжак», «Молодіжна». Послідовність операцій стрижок. 

Тема 25. Жіночі стрижки 
Технологія виконання класичних стрижок «Російська», проста, коротка, «Класичне каре», 

«Каскад». Послідовність операцій стрижок.  
Тема 26. Дитячі стрижки 
Особливості виконання дитячих стрижок: машинкою, на гребінці. Вимоги охорони праці. 

Ознайомлення з кошторисом на виконання простих, класичних стрижок. 
 

Змістовний модуль 5. Сучасні технології у перукарській справі. 
Тема 27. Особливості стрижок рівномірної форми. 
Стрижка «Класичне каре», «Російська», «Паж», «Коротке каре». Техніка виконання стрижок 

«Класичне Каре», «коротке Каре», «Російська», «Паж». Техніка виконання неконтрастних стрижок. 
Операція стрижки філірування, окантовування, стрижка «на пальцях», «Площадка».  



Тема 28. Особливості стрижок прогресивної (каскадної) форми 
Характеристика контрастної (силуетної) стрижки. Техніка виконання стрижок: зведення 

волосся нанівець, тушування, філірування, «Каскад», «Градуйованне каре», «Сесун», «Ромашка», 
«Дисконейшин», «Сучасне каре» та інше. Послідовність операцій стрижки. 

Тема 29. Особливості стрижок масивної (монолітної) форми 
Форма обличчя. Характеристика стрижок масивної форми. Технологія виконання стрижок: 

«Боб», «Боб-каре» та інше. 
Тема 30. Особливості стрижок градуйованої форми 
Операція стрижки градуювання. Послідовність виконання стрижок операцією градуювання. 

Технологія стрижок градуйованої форми. 
Тема 31. Особливості виконання комбінованих стрижок 
Співвідношення форм стрижок. Технологія виконання комбінованих стрижок. Операції під час 

виконання стрижок комбінованим способом. 
Тема 32. Особливості структурування волосся  
Структура волосся. Основні характеристики волосся. Крайова лінія росту волосся, густота та 

колір волосся. Типи волосся. Особливості догляду за волоссям різного типу. Стрижка та форма 
обличчя. 

 
Змістовний модуль 6. Процес фарбування волосся. 

Тема 33. Загальна характеристика фарбування волосся як складової перукарських 
робіт 

Історія розвитку фарбування волосся. Шкіра голови, її характеристика. Особливості 
використання барвників різних груп. Вибір кольору і тону фарбування волосся залежно від відтінку 
шкіри та кольору очей. Групи волосся, їх характеристика. Види фарбування. 

Тема 34. Характеристика груп барвників для волосся  
Класифікація барвників для волосся. Групи барвників. Фарбування волосся знебарвлюючими 

барвниками. Технологія фарбування волосся. Спосіб приготування освітлюючих розчинів, 
фарбування сивого волосся. Фарбування волосся тон у тон барвниками різних груп. Норми витрат 
матеріалів, що застосовуються під час фарбування волосся ознайомлення з кошторисом на 
фарбування волосся. 

Тема 35. Блондування та знебарвлення волосся 
Фарбування волосся знебарвлюючими барвниками Технологія фарбування волосся Спосіб 

приготування освітлювальних розчинів. Вимоги з охорони праці під час фарбування волосся. Догляд 
за волоссям після блондування та знебарвлення. 

Тема 36. Фарбування волосся перманентними та напівперманентними барвниками 
Класифікація барвників для волосся. Використання хімічних барвників для фарбування 

волосся. Тривалість фарбування волосся перманентними та напівперманентними барвниками. 
Методи фарбування волосся(фарбування в один колір, тонування, ламінування, колорування.) 
Догляд за волоссям. 

Тема 37. Фарбування волосся фарбниками рослинного походження 
Характеристика барвників рослинного походження. Хна та басма. Правила використання 

барвників. Ромашка, лушпиння цибулине, чай, кофе, какао. 
Тема 38. Фарбування волосся тонуючими барвниками 
Тимчасові барвники. Види тонуючих барвників. Спосіб використання тонуючих барвників. 

Приклади різних фірм тонуючих барвників. 
Тема 39. Різновиди технологій фарбування волосся 
Обезбарвлення та освітлення волосся, фарбування з попереднім освітленням тонування, 

мілірування, колорування, балаяж. Характеристика по кожній технології фарбування волосся 
різними барвниками та типами обробки волосся. Етапи фарбування волосся. 

 
Змістовний модуль 7. Процес хімічної завивки волосся. 

Тема 40. Загальна характеристика процесу хімічної завивки волосся 
Загальні відомості про завивку. Залежність завитого волосся від форми та діаметру коклюшок, 

концентрації суміші, терміну витримки та структури волосся. Нейтралізація. Різновиди методів 
накручування волосся. 

Тема 41. Особливості виконання хімічної завивки в залежності від структури волосся 
Завивка волосся, пофарбованих хной чи басмой. Завивка волосся знебарвленого чи 

фарбованого перманентним барвником. Завивка для нормального волосся знебарвлених 
пофарбованих хной та басмой.  

Тема 42. Різновиди техніки виконання хімічної завивки 



Технологія прикорневої хімічної завивки. Технологія горизонтальної, вертикальної, 
спиральної, кільцевої хімічної завивки. Хімічна завивка з перекрутом, на шпильку. Накручування 
волосся на дві коклюшки. Плетіння на коклюшки, гофре. 

Тема 43. Догляд за волоссям після завивки 
          Вимоги охорони праці під час виконання завивки. Особливості виконання хімічної завивки в 
залежності від напрямку препарату і структури волосся. Особливості використання різних видів 
препаратів для хімічної завивки. 

Тема 44. Особливості виконання сучасної хімічної завивки  
Особливості виконання біозавивки. Догляд за волоссям після біозавивки. Завивка для об’єму 

волосся. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви  
Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п ла
б 

інд с.р. 

1       

І курс 
Змістовний модуль 1. Загальнi вiдомостi про перукарську справу  

1.Квалiфiкацiйна характеристика фахiвця з 
перукарської справи 

14 2 4 - - 8 

2. Характеристика iсторичних епох, основнi силуети та 
форми зачiсок, прикраси для волосся, використання 
засобiв декоративних матеріалів.  

14 2 4 - - 8 

3. Сучаснi зачіски, вплив технiчного прогрессу ХIХ 
столiття на розвиток перукарської cправи  

14 2 4 - - 8 

4. Складовi процессу надання послуг з перукарських 
робiт  
 

16 4 4 - - 8 

5. Технологiчна послiдовнiсть та особливостi 
виконання гiгiэнiчних процедур  
 

16 4 4   8 

Разом за змістовим модулем 1 74 14 20   40 

Змістовий модуль 2. Основнi поняття та термiнологiя 

6. Характеристика технологiчних лiнiй та продiлiв, їх 
графiчне зображення 

16 2 4 - - 8 

7. Крайова лiнiя росту волосся, її визначення та 
графiчне зображення 

16 2 4 - - 8 

8. Характеристика основних дiлянок волосяного  
покрову голови та їх графiчне зображення 

18 2 6 - - 8 

9. Види технiчних способів стрижок  
 

18 2 6 - - 8 

10. Схематичне зображення виконання зачіски чи 
стрижки  

20 2 6   10 

Разом за змістовим модулем 2 
 

76 10 24   42 

Усього за I-ий семестр 150 24 44   82 

Змістовий модуль 3. Процес укладання волосся 

11 . Елементи зачiсок та засоби для укладання 
волосся 

14 2 4 - - 8 

12. Способи технiки укладання волосся 16 2 6 - - 8 

13. Зачіски із застосуванням термобігуді 
горизонтальним та вертикальним способом. 

18 4 6 - - 8 

14. Укладання волосся комбiнованим способом 18 4 6   8 

15.Фізичні особливості форми голови та обличчя 18 4 6   8 

 16. Укладання волосся за допомогою праски. 18 4 6   8 



 

 17. Укладання волосся з застосуванням сучасних 
технологій. 
 

18 4 6   8 

Разом за змістовим модулем 3 120 24 40   56 

Усього за II-ий семестр 120 24 40   56 

Разом за I курс 270 48 84   138 

ІІ курс 
Змістовий модуль 4. Технологiя виконання стрижок 

18. Стрижка волосся види i типи 14 2 4 - - 8 

19. Основнi етапи стрижки волосся  14 2 4 - - 8 

20. Операції та методи стрижки 14 2 4 - - 8 

21. Моделювання вусів та бороди 14 2 4   8 

22. Види окантування волосся та його 
 графiчне зображення 

16 2 4   10 

23. Технологiя виконання стрижки методом на пальцях 18 2 6 - - 10 

24. Чоловiчi стрижки 20 4 6 - - 10 

25. Жіночі стрижки 20 4 6 - - 10 

26. Дитячi стрижки 20 4 6 - - 10 
Разом за змістовим модулем 4 150 24 44 - - 82 

Усього за III-й семестр ІІ курсу 150 24 44   82 

Змістовний модуль 5. Сучасні технології в перукарській справі 

27. Особливості стрижок рівномірної форми 18 4 6 - - 8 

28.Особливостi стрижок прогресивної (каскадної) 
форми 

18 4 6 - - 8 

29. Особливостi масивної (монолiтної) форми 20 4 6 - - 10 

30. Особливостi стрижок градуйованої форми 22 4 8 - - 10 

31. Особливостi виконання комбiнованих стрижок 22 4 8 - - 10 

32. Особливостi структурування волосся 20 4 6 - - 10 

Разом за змістовим модулем 5 120 24 40 - - 56 

Усього за IV-й семестр  120 24 40   56 

Разом за IІ курс 270 48 84   138 

ІІІ курс 
Змістовний модуль 6. Процес фарбування волосся. 

33. Загальна характеристика фарбування волосся, як 
складової перукарських робiт 

18 2 6 - - 10 

34. Характеристика груп барвникiв для волосся 20 2 6 - - 12 

35. Блондування та знебарвлення волосся 22 4 6 - - 12 

36. Фарбування волосся перманентними та 
напiвперманентними фарбниками 

22 4 6 - - 12 

37.Фарбування волосся фарбниками рослиного 
походження. 

22 4 6 - - 12 

38. Фарбування волосся тонуючими барвниками 22 4 6 - - 12 

39. Рiзновиди технологiй фарбування волосся 24 4 8 - - 12 

Разом за змістовим модулем 6    - -  

Усього за V-й семестр 
 

150 24 44   82 

Змістовний модуль 7.  Процес хiмiчної завивки волосся 

40. Загальна характеристика процесу хiмiчної завивки 
волосся 

28 5 8 - - 15 

41. Особливостi виконання хiмiчної завивки в 
залежностi вiд структури волосся 

28 5 8 - - 15 

42. Рiзновиди технiки виконання хiмiчної завивки 28 5 8 - - 15 



43. Догляд за волоссям після завивки 23 4 8   11 

44. Особливості виконання сучасної хімічної завивки 28 5 8   15 

Разом за змістовим модулем 7 135 24 40 - - 71 

Усього за VІ-й семестр 135 24 40 - - 71 

Усього за ІІІ курс 285 48 84   153 

 Усього за курс навчання 825 144 252   429 

 
 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількіст
ь 

годин 

1 2 3  

1 1 Професійна характеристика фахiвця з перукарської справи  4 

2 2 Характеристика iсторичних епох, основнi силуети та форми 
зачiсок, прикраси для волосся, використання засобiв 
декоративних матеріалів. 

4 

3 3 Сучаснi зачіски, вплив технiчного прогрессу ХIХ столiття на 
розвиток перукарської cправи 

4 

4 4 Складовi процессу надання послуг з перукарських робiт 4 

5 5 Технологiчна послiдовнiсть та особливостi виконання гiгiэнiчних 
процедур 

4 

6 6 Характеристика технологiчних лiнiй та продiлiв, їх графiчне 
зображення 

4 

7 7 Крайова лiнiя росту волосся, її визначення та графiчне 
зображення 

4 

8 8 Характеристика основних дiлянок волосяного  покрову голови 
та їх графiчне зображення 

6 

9 9 Види технiчних способів стрижок 6 

10 10 Схематичне зображення виконання зачіски чи стрижки 6 

11 11 Елементи зачiсок та засоби для укладання волосся 4 

12 12 Способи технiки укладання волосся 6 

13 13 Зачіски із застосуванням термобігуді горизонтальним та 
вертикальним способом. 

6 

14 14 Укладання волосся комбiнованим способом 6 

15 15 Фізичні особливості форми голови та обличчя 6 

16 16 Укладання волосся за допомогою праски. 6 

17 17 Укладання волосся з застосуванням сучасних технологій. 6 

18 18 Стрижка волосся види i типи 4 

19 19 Основнi етапи стрижки волосся 4 

20 20 Операції та методи стрижки 4 

21 21 Моделювання вусів та бороди 4 

22 22 Види окантування волосся та його 
 графiчне зображення 

4 

23 23 Технологiя виконання стрижки методом на пальцях 6 

24 24 Чоловiчi стрижки 6 

25 25 Жіночі стрижки 6 

26 26 Дитячi стрижки 6 

27 27 Особливості стрижок рівномірної форми 6 

28 28 Особливостi стрижок прогресивної (каскадної) форми  6 

29 29 Особливостi масивної (монолiтної) форми 6 

30 30 Особливостi стрижок градуйованої форми 8 

31 31 Особливостi виконання комбiнованих стрижок 8 

32 32  Особливостi структування волосся 6 

33 33 Загальна характеристика фарбування волосся, як складової 6 



 
                                                 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількіст
ь 

годин 

1 2 3 4 

1 1 Квалiфiкацiйна характеристика фахiвця з перукарської справи 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою, підготовка 
до практичного заняття. Підготувати інформацію розвитку 
перукарської справи починаючи з історії розвитку і до сьогодення, 
зобразити історію розвитку перукарської справи; зобразити сучасні 
зачіски та стрижки. 

8 

2 2 Характеристика iсторичних епох, основнi силуети та форми зачiсок, 
прикраси для волосся, використання засобiв декоративних 
матеріалів. 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою, підготовка 
до практичного заняття. Підготувати інформацію розвитку 
перукарської справи починаючи з історії розвитку і до сьогодення, 
зобразити основнi силуети та форми зачісок. Практичне 
використання засобiв декоративних матеріалів. 

8 

3 3 Сучаснi зачіски, вплив технiчного прогрессу ХIХ столiття на 
розвиток перукарської cправи 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою, підготовка 
до практичного заняття. Підготувати інформацію розвитку 
перукарської справи починаючи з історії розвитку і до сьогодення. 

8 

4 4 Складовi процесу надання послуг з перукарських робiт 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою, 
ознайомитися з приміщенням та обладнанням перукарень. 

8 

5 5 Технологiчна послiдовнiсть та особливостi виконання гiгiєнiчних 
процедур 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Ознайомлення з інструментами та електрообладненням 
перукарень; 
вивчення техніки безпеки при роботі з перукарським інструментом 
та електрообладнанням. 

8 

6 6 Характеристика технологiчних лiнiй та продiлiв, їх графiчне 
зображення 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Зобразити 
та практично показати технологічні лінії та проділи на аркуші 
формату А-4, визначити сучасні стильові тенденції в перукарській 
справі. 

8 

перукарських робiт 

34 34 Характеристика груп барвникiв для волосся 6 

35 35 Блондування та знебарвлення волосся 6 

36 36 Фарбування волосся перманентними та напiвперманентними 
фарбниками 

6 

37 37 Фарбування волосся фарбниками рослиного походження. 6 

38 38 Фарбування волосся тонуючими барвниками 6 

39 39 Рiзновиди технологiй фарбування волосся 8 

40 40 Загальна характеристика процесу хiмiчної завивки волосся 8 

41 41 Особливостi виконання хiмiчної завивки в залежностi вiд 
структури волосся 

8 

42 42 Рiзновиди технiки виконання хiмiчної завивки 
 

8 

43 43 Догляд за волоссям після завивки 8 

44 44 Особливості виконання сучасної хімічної завивки 8 

  Усього 252 



7 7 Крайова лiнiя росту волосся, її визначення та графiчне зображення 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
визначення крайової лінії росту волосся, вивчити частини 
волосяного покрову голови, графічно зобразити на форматі А-4 
крайову лінію росту волосся. 

8 

8 8 Характеристика основних дiлянок волосяного  покрову голови та їх 
графiчне зображення 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
основні ділянки волосяного покриву голови, графічно зобразити на 
форматі А-4 ділення волосяного покриву голови на зони,    
визначити види та способи ділення волосяного покриву голови при 
стрижці. 

8 

9 9 Види технiчних способів стрижок 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити, 
які бувають технічні способи стрижок, схематично зобразити на 
форматі А-4  види технiчних способів стрижок.  

8 

10 10 Схематичне зображення виконання зачіски чи стрижки 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити, 
які бувають технічні способи стрижок, схематично зобразити на 
форматі А-4  виконання зачіски чи стрижки. 

8 

11 11 Елементи зачiсок та засоби для укладання волосся 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
та доповісти про види елементів зачіски,    вивчити різновиди 
препаратів та засобів для укладки волосся. 

8 

12 12 Способи технiки укладання волосся 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Розкрити 
основні закономірності технік укладки волосся, визначити значення 
та функцію складових частин технік укладки волосся. 

8 

13 13 Зачіски із застосуванням термобігуді горизонтальним та 
вертикальним способом. 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Розкрити, 
проаналізувати та виконати зачіски із застосуванням термобігуді 
горизонтальним та вертикальним способом. 

8 

14 14 Укладання волосся комбiнованим способом 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Виконання укладання волосся комбiнованим способом. Схематичне 
зображення видів укладання волосся комбінованим способом. 

8 

15 15 Фізичні особливості форми голови та обличчя 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Опрацювати та проаналізувати фізичні особливості форми голови 
та обличчя та їх вплив на вибір зачіски. 

8 

16 16 Укладання волосся за допомогою праски 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Технологія укладання волосся за допомогою праски. Схематичне 
зображення укладання волосся за допомогою праски. 

8 

17 17 Укладання волосся з застосуванням сучасних технологій. 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Опрацювати та проаналізувати укладання волосся з застосуванням 
сучасних технологій. Вивчити сучасні технології укладання волосся. 

8 

18 18 Стрижка волосся, види i тип 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
та законспектувати методи, особливості видів та типів стрижки, 
характеристика фасонів стрижок, визначити та охарактеризувати 
співвідношення фасону та типу стрижок. 

8 

19 19 Основнi етапи стрижки волосся 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
та законспектувати методи та операції стрижок, визначити основні 
етапи стрижок. 

8 



20 20 Операції та методи стрижки 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
та законспектувати методи та операції стрижок. 

8 

21 21 Моделювання вусів та бороди 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. На 
форматі  А-4 відобразити моделювання вусів та бороди. Визначити 
та проаналізувати критерії підбору вусів та бороди в залежності від 
фізичних даних людини. 

8 

22 22 Види окантування волосся та його графiчне зображення 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Визначити 
та вивчити правильне оформлення скронь та потилиці; відобразити 
на форматі А-4 графічне зображення видів оформлення 
окантування волосся; визначити різновиди та способи окантування 
волосся. 

10 

23 23 Технологiя виконання стрижки методом «на пальцях» 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
технологію виконання методом на пальцях; технологія виконання 
простої чоловічої стрижки. 

10 

24 24 Чоловiчi стрижки 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
технологію виконання чоловічих стрижок; зобразити на форматі А-4 
стрижки Бокс, Напівбокс, Полька, Англійська та інші. 

10 

25 25 Жіночі стрижки 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Законспектувати технологію виконання класичних жіночих стрижок; 
зобразити на форматі А-4 види класичних та сучасник жіночих 
стрижок. 

10 

26 26 Дитячі стрижки 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
та законспектувати технології виконання дитячих стрижок; 
зобразити на форматі А-4 дитячу стрижку. 

10 

27 27 Особливості стрижок рівномірної форми 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Визначити 
та вивчити технологію виконання неконтрастної стрижки; описати 
технологію виконання стрижок рівномірної форми. 

8 

28 28 Особливостi стрижок прогресивної (каскадної) форми 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Прочитати відповідну літературу, що розкриває особливості 
стрижок прогресивної форми; законспектувати технології виконання 
стрижок прогресивної форми; вивчити послідовність виконання 
контрастної (силуетної) стрижки.  

8 

29 29 Особливостi масивної (монолiтної) форми 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Опрацювати та вивчити літературу, що розкриває особливості 
виконання стрижок масивної (монолітної) форми; вивчити та 
розповісти структуру стрижки масивної форми; відтворити на 
форматі А-4 види стрижок монолітної форми. 
 

10 

30 30 Особливостi стрижок градуйованої форми 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Визначити 
та вивчити види та типи стрижок градуйованої форми; 
законспектувати та вивчити операцію стрижки градуювання; 
ознайомитися та опрацювати літературу, що вивчає особливості 
виконання стрижок градуйованої форми. 

10 

31 31 Особливостi виконання комбiнованих стрижок 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
літературу, яка розкриває особливості виконання комбінованих 
стрижок; на форматі А-4 зобразити декілька стрижок комбінованої 
форми. 

10 



32 32 Особливостi структурування волосся 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Законспектувати особливості догляду за волоссям різного типу; 
опрацювати літературу, яка вивчає структуру волосся. 

10 

33 33 Загальна характеристика фарбування волосся, як складової 
перукарських робiт 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Опрацювати літературу, яка розкриває особливості фарбування 
волосся; розкрити особливості фарбування волосся барвниками 
різних груп; законспектувати особливості догляду за волосся після 
фарбування. 

10 

34 34  Характеристика груп барвникiв для волосся 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Прочитати та вивчити літературу, що розкриває особливості 
фарбування волосся барвниками I-II груп; ознайомитися з 
особливостями технології фарбування волосся барвниками різних 
груп; визначити особливості догляду за волоссям після 
фарбування. 

12 

35 35 Блондування та знебарвлення волосся 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Ознайомитися та опрацювати літературу, яка розкриває 
особливості технології фарбування волосся барвниками I-ї групи; 
знати вимоги щодо правил безпеки під час блондування та 
знебарвлення волосся. 

12 

36 36 Фарбування волосся перманентними та напiвперманентними 
фарбниками 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
та законспектувати технологію фарбування перманентними 
барвниками; вивчити та законспектувати технологію фарбування 
волосся напівперманентними барвниками; 
знати правила безпеки при роботі з перманентними та 
напівперманентними барвниками. 

12 

37 37 Фарбування волосся фарбниками рослинного походження 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Законспектувати та вивчити особливості (переваги і недоліки) 
фарбування волосся  барвниками рослинного походження. 

12 

38 38 Фарбування волосся тонуючими барвниками 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Опрацювати літературу та законспектувати фарбування волосся 
тонуючи ми барвниками; визначити та вивчити види та способи 
використання тонуючи барвників. 

12 

39 39 Рiзновиди технологiй фарбування волосся 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Опрацювати літературу по технологіям фарбування волосся; 
охарактеризувати та записати основні технології фарбування 
волосся. 

12 

40 40 Загальна характеристика процесу хiмiчної завивки волосся 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Опрацювати літературу з особливостей хімічного процесу; 
законспектувати та вивчити методи накручування волосся; 
зобразити на форматі А-4 види накручування волосся. 

15 

41 41 Особливостi виконання хiмiчної завивки в залежностi вiд структури 
волосся 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
літературу про особливості виконання хімічної завивки в залежності 
від структури волосся. 

15 



42 42 Рiзновиди технiки виконання хiмiчної завивки 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Ознайомитися з літературою, яка вивчає різновиди технік 
виконання хімічної завивки; знати та законспектувати особливості 
техніки класичної-вертикальної завивки. 

15 

43 43 Догляд за волоссям після завивки 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Ознайомитися з літературою, яка вивчає способи догляду за 
волоссям після виконання хімічної завивки; знати та 
законспектувати особливості догляду за волосям. 

11 

44 44 Особливості виконання сучасної хімічної завивки 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. 
Ознайомитися з літературою, яка вивчає різновиди технік 
виконання сучасної хімічної завивки; знати та законспектувати 
особливості техніки біозавивки. 

15 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з «Матеріалознавство та технологія 

перукарських робіт»  застосовуються наступні методи: 
– усного контролю: індивідуальне опитування; фронтальна контролююча бесіда; 
– письмового контролю: письмове завдання; 
– методи самоконтролю: самостійне виявлення помилок та їх усунення. 

Поточний контроль здійснюється на всіх етапах проведення практики, а також під час 
оцінювання вмінь і навичок за змістовими модулями. Підсумковий контроль здійснюється у вигляді 
диференційованого заліку в кінці семестру та в кінці вивчення навчальної дисципліни. 
                                                       

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

1 курс 

2 курс 

Види робіт ЗМ 4 ЗМ 5 

№ теми 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Лекції  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Практичні  
заняття  

3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

Самостійні  3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
Модульний контроль 10 10 
Диференційований 
залік  

20 20 

3 курс 

Види робіт ЗМ 6 ЗМ 7 
№ теми 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Лекції  1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
Практичні заняття 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 
Самостійна робота 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 

Модульний контроль 10 10 
Диференційований залік  20 20 

 1 семестр 2 семестр 
Види робіт ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 
№ теми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

17 

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Практичні 
заняття  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 

Самостійні  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
Модульний контроль 5 5 10 
Диференційований залік  20 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) 

 
Питання для підсумкового контролю знань 1 року навчання 

  
1. Як  відображається професія перукаря в сучасному житті людей. 
2. Який вклад вітчизняних майстрів в розвиток перукарського мистецтва. 
3. Кваліфікаційні рівні та програма перукаря. 
4. Історія розвитку перукарського мистецтва. 
5. Охарактеризувати приміщення та обладнання перукарень. 
6. Поняття про інструмент, пристосування та апаратуру. 
7. Правила прийому відвідувачів та культура обслуговування. 
8. Правила виконання гігієнічних процедур. 
9. Миття голови, як складова гігієнічних процедур. 
10. Яка характеристика технологічних ліній та поділів в перукарській справі. 
11. Як  відображається професія перукаря в сучасному житті людей? 
12. Історія розвитку епохи Рококо. 
13. Виконати зачіску «Класичний валік». 
14. Який вклад вітчизняних та міжнародних майстрів в розвиток перукарського мистецтва? 
15. Крайова лінія росту волосся, як частина волосяного покриву голови? 
16. Виконати стрижку чубчик. 
17. Кваліфікаційні рівні та програма перукаря. 
18. Які види технічних способів стрижок ви знаєте. 
19. Виконати «Російську» стрижку. 
20. Історія розвитку перукарського мистецтва у 20-у ст.. 
21. Які елементи зачісок ви знаєте. 
22. Виконати укладання волосся за допомогою локонів. 
23. Історія розвитку Стародавнього Єгипту. 
24. Які є засоби укладання волосся. 
25. Виконати укладання волосся за допомогою праски. 
26. Охарактеризувати приміщення та обладнання перукарень. 
27. Які способи технік укладання волосся ви знаєте. 
28. Виконати зачіску за допомогою плетіння. 
29. Поняття про інструмент, пристосування та апаратуру. 
30. Історія розвитку Стародавньої Греції. 
31. Виконати зачіску за допомогою гофре. 
32. Правила прийому відвідувачів та культура обслуговування. 
33. Історія розвитку Стародавнього Риму. 



34. Виконати зачіску за допомогою локонів. 
35. Правила виконання гігієнічних процедур. Миття голови, як складова гігієнічних процедур. 
36. Історія розвитку 40-х років ХХ ст... 
37. Виконати жіночу стрижку «Каскад». 
38. Яка характеристика технологічних ліній та поділів в перукарській справі. 
39. Історія розвитку епохи Ампір? 
40. Виконати зачіску за допомогою плетіння. 

 
Питання для підсумкового контролю знань 2 року навчання 

 
1. Які сучасні стильові тенденції в перукарській справі. 
2. Крайова лінія росту волосся, як частина волосяного покриву голови. 
3. Які види технічних способів стрижок ви знаєте. 
4. Які елементи зачісок ви знаєте. 
5. Які є засоби укладання волосся. 
6. Які способи технік укладання волосся ви знаєте. 
7. Які види стрижок. 
8. Які типи стрижок. 
9. Основні етапи стрижки. 
10. Види окантування. Графічне зображення. 
11. Яка технологія виконання стрижки на пальцях. 
12. Технологія виконання чоловічих стрижок Канадка, Полька, Бокс, Напівбокс, Англійська. 
13. Пояснити технологію виконання чоловічих стрижок сучасними методами. 
14. Технологія виконання жіночих класичних стрижок. 
15. Технологія виконання сучасних жіночих стрижок. 
16. Види дитячих стрижок. 
17. Особливості стрижок рівномірної форми. 
18. Які особливості стрижок прогресивної (каскадної) форми. 
19. Особливості стрижок градуйованої форми. 
20. Які особливості виконання комбінованих стрижок. 
21. Технологія виконання стрижки «Французька». 
22. Фарбування волосся барвниками І групи. 
23. Виконання чоловічої стрижки «Канадка». 
24. Технологія виконання жіночої стрижки «Каскад». 
25. Особливості догляду за волоссям після фарбування. 
26. Виконання жіночої стрижки «Класичне Каре». 
27. Волосся та його характеристика. 
28. Технологія виконання жіночої стрижки «Паж». 
29. Виконання чоловічої стрижки «Напівбокс» 
30. Сучасні способи філірування волосся та їх характеристика. 
31. Технологія виконання стрижки «Канадка». 
32. Виконання чоловічої стрижки під машинку. 
33. Види окантовування волосся. 
34. Особливості моделювання вусів та бороди. 
35. Виконання жіночої стрижки «Паж». 
36. Особливості виконання жіночої стрижки «Австрійська». 
37. Особливості використання барвників ІІ групи. 
38. Виконання жіночої стрижки «Російська». 
39. Особливості виконання стрижок рівномірної форми. 
40. Особливості догляду за волоссям після фарбування. 
41. Виконання Простої короткої стрижки. 
42. Особливості стрижок прогресивної (каскадної) форми. 
43. Охарактеризувати фарбування волосся барвниками рослинного походження. 
44. Виконання жіночої стрижки «Каскад» 
45. Особливості стрижок градуйованої форми. 
46. Історія розвитку фарбування волосся? 
47. Виконання чоловічої стрижки «Бокс». 
48. Які особливості виконання комбінованих стрижок. 
49. Технологія виконаня жіночої стрижки «Паж». 
50. Виконання жіночої стрижки «Гаврош». 



 
Питання для підсумкового контролю знань 3 року навчання 

 
1. Які особливості структурування волосся. 
2. Загальна характеристика фарбування волосся. 
3. Характеристика груп барвників. 
4. До якої групи барвників відносяться блондування та знебарвлення волосся. 
5. Види перманентних та напівперманентних барвників. 
6. Охарактеризувати фарбування волосся барвниками рослинного походження. 
7. Фарбування волосся тонуючими барвниками. 
8. Різновиди технологій фарбування волосся: філірування, колорування, балаяж, фарбування в 

один тон та ін. 
9. Особливості процесу хімічної завивки. 
10. Нейтралізація. 
11. Догляд за волоссям після хімічної завивки 
12. Особливості виконання хімічної завивки в залежності від структур волосся (знебарвлене, 

пошкоджене, здорове). 
13. Розкажіть різновиди техніки виконання завивки. 
14. Технологія прикореневої, горизонтальної, вертикальної, спіральної, кільцевої завивки. 
15. Розповісти технологію виконання завивки з перекрутом, на шпильку, на дві коклюшки, 

плетіння на коклюшки. 
16. Загальна характеристика фарбування волосся. 
17. Характеристика груп барвників. 
18. Фарбування волосся технікою омбре. 
19. До якої групи барвників відносяться блондування та знебарвлення волосся. 
20. Види перманентних та напівперманентних барвників. 
21. Виконання мелірування волосся 
22. Охарактеризувати фарбування волосся барвниками рослинного походження. 
23. Фарбування волосся тонуючими барвниками. 
24. Технологія фарбування волосся тонуванням. 
25. Особливості процесу хімічної завивки. 
26. Процес нейтралізації при виконанні хімічної завивки.Виконання укладання волосся після 

хімічної завивки. 
27. Догляд за волоссям після хімічної завивки. 
28. Особливості виконання хімічної завивки в залежності від структур волосся (знебарвлене, 

пошкоджене, здорове). 
29. Виконання фарбування волосся технікою сомбре. 
30. Особливості догляду за волоссям після хімічної завивки. 
31. Вимоги з охорони праці під час фарбування волосся.  
32. Технологія прикореневої завивки волосся. 
33. Технологія фарбування «Шатуш». 
34. Різновиди технологій фарбування волосся. 
35. Виконання класичної хімічної завивки. 
36. Технологія виконання омбре і сомбре. 
37. Технологія виконання Брондірування. 
38. Укладання волосся спіральної хімічної завивки. 
39. Історія розвитку фарбування волосся. 
40. Характеристика фарбуваня волосся балаяж. 
41. Виконання укладання пофарбованого волосся. 
42. Техніка фарбування мелірування. 
43. Особливості техніки фарбування Грандж. 
44. Накручування волосся на коклюшки. 
45. Особливості догляду за волоссям після хімічної завивки. 
46. Особливості виконання біозавивки. 
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