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Анотація Програму вивчення начальної дисципліни «Моделювання та художнє 
оформлення зачіски» 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 теоретичне дослідження перукарської 
справи і сучасних напрямів сфери fashion&beauty і набуття практичних 
компетенцій з моделювання та художнього оформлення зачіски.  
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Матеріалознавство та технологія перукарських 
робіт, Навчальна практика, Технологічно-виробнича практика. 
Забезпечувані дисципліни: всі дисципліни циклу професійної підготовки. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовний модуль І. Загальнi вiдомостi про художнє моделювання 
зачіски. 
Змістовний модуль ІІ. Особливості та етапи процесу моделювання 
зачісок. 
Змістовний модуль ІІІ. Особливості моделювання зачісок для фігур, які 
мають відхилення від умовно-типових пропорцій.  
Змістовний модуль ІV. Особливості моделювання зачісок залежно від 
призначення. 
Змістовний модуль V. Стильове рішення сучасних зачісок. 
Змістовний модуль VІ. Моделювання та виконання сучасних зачісок. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: навчальної  дисципліни є формування у 
студентів знань, умінь та навичок з моделювання та художнього 
оформлення зачіски. 
Завдання навчальної дисципліни:  
- надати відомості про рівень розвитку перукарського мистецтва та 
художнє моделювання зачіски; 
- розглянути ролі зачіски в зовнішньому вигляді людини; 
- оволодіти поняттями стилю та іміджу; 
- ознайомитися із сучасними напрями моди в одязі, зачісці, макіяжі; 
- розглянути технологічні особливості створення, моделювання та 
художнього оформлення зачіски; 
- набути практичні навички зі створення моделей та розробку на її основі 
різних варіантів з використанням будь-яких характерних деталей. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: процес створення нових моделей зачісок, його етапи; 

https://moodle.khnnra.edu.ua/course/view.php?id=157


класифікацію зачісок за функціональним призначенням, віковими 
ознаками, стильовою належністю, відповідністю моді; вимоги до 
художнього рішення зачіски; формотворчий процес моделювання зачісок; 
характерні особливості процесу моделювання масових та індивідуальних 
зачісок; особливості моделювання зачісок залежно від призначення; 
стильові рішення сучасних зачісок; роль спеціальних конкурсів у розвитку 
моди; 
вміти: класифікувати зачіски за функціональним призначенням, віковими 
ознаками, стильовою належністю, відповідністю моді; розрізняти 
характерні особливості процесу моделювання масових та індивідуальних 
зачісок; визначати особливості моделювання зачісок залежно від 
призначення; мислити художніми образами, що дозволить шукати нові 
шляхи в перспективному моделюванні та художньому оформленні 
зачісок; 
компетенцій: здатність мислити художніми образами, виявляти нові 
шляхи в перспективному моделюванні та художньому оформленні 
зачісок; розробляти конструктивну модель нових форм зачісок; 
виконувати розроблені зачіски на моделях; створювати нові моделі 
зачісок з урахуванням функціонального призначення, особливостей 
зовнішності людини, її віку; розробляти перспективні моделі на основі 
історичних та сучасних зачісок; створювати конкурсні моделі зачісок. 
У процесі засвоєння дисципліни магістрант має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
- застосовувати знання у практичних ситуаціях; адаптуватись до нових 
ситуацій; 
- уміти працювати самостійно та в міждисциплінарній команді;   
- виявляти толерантність до критики, уміти адаптуватись до нових 
ситуацій, розвивати комунікабельність; 
- усвідомлювати важливість участі у професійних конкурсах, чемпіонатах 
з розвитку моди, підвищувати власну кваліфікацію. 

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. 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 38,0 

Галузь знань  
02 Культура і мистецтво 

Нормативна 

Семестр 3, 4, 5,6,7,8 
Спеціальність 022 Дизайн 

Модулів – 4 

ОПП Перукарське мистецтво 
та декоративна косметика  

 

Аудиторні години: 546 год. 

Змістових модулів – 6 
Лекції: 
12 год. 

Практичні, 
семінарські: 534 

Загальна кількість годин –1140 
Лабораторні: 
 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних - 6 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 594 год. 

ІНДЗ: 0 год 

Вид контролю: 
диференційовані заліки 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовний модуль І. Загальнi вiдомостi про художнє моделювання зачіски 

Тема 1. Основні поняття і загальні відомості про зачіски 
 Зачіска. Конструкція зачіски, сутність терміну. Зародження моди на зачіски. Виникнення і 

розвиток перукарського мистецтва. Поняття „моделювання зачіски”, його змістове наповнення, 
основні принципи. Роль реклами в перукарському мистецтві. Етапи моделювання зачіски: ескіз, 
рисунок, карта-схема, пояснювана документація, обґрунтування. 

Тема 2. Процес створення нових моделей зачісок 
Історична зачіска, її роль у створенні нових моделей зачісок. Поняття про образний зміст 

зачіски. Сучасне технічне і технологічне оснащення перукарської справи (різноманітні технічні 
засоби, інструменти, технології, комп’ютеризація тощо). Найвідоміші топ стилісти світу, Європи, 
України. Нові терміни. Вплив культури і мистецтва на процес створення нових моделей зачісок. 

Тема 3. Вимоги до художнього рішення зачісок. 
Поняття фор-ескізу, творчого ескізу, робочого ескізу, їх значення у художньому вирішенні 

зачіски. Використання інноваційних технологій, сучасних матеріалів. Формування індивідуального 
стилю майстра. Творчий процес у художньому рішенні зачіски. 

          
Змістовний модуль ІІ. Особливості та етапи процесу моделювання зачісок 

 
Тема 4. Характерні особливості процесу моделювання масових та індивідуальних 

зачісок  
Класифікація зачісок за різними критеріями. Класифікація зачісок за їх відповідністю моді. 

Базові зачіски. Консервативні зачіски, їх особливості. Помірні зачіски, їх особливості. Модні зачіски. 
Авангардні зачіски, їх особливості. Зачіски, що пропагують перспективну моду. Класифікація зачісок 
за типами. Зворотній тип зачісок. Ацентричний тип зачісок. Концентричний тип зачісок. Фронтальний 
тип зачісок. Комбінований тип зачісок. 
            Тема 5. Особливості моделювання зачісок для короткого, середнього та довгого 
волосся 

Мистецтво створення зачісок. Елементи зачісок. Створення зачіски за допомогою різних 
інструментів. Вибір зачіски. Моделювання зачіски за допомогою накручування волосся на бігуді. 
Моделювання волосся з використанням фену, електричних щипців. Моделювання зачісок на основі 
плетіння джгутів та косичок. Моделювання зачісок на основі петель і буклів. Зачіски на основі 
плетіння вузлів. Укладання волосся хвилями та кільцями. Естетичний смак і культура при 
моделюванні зачісок. 

 
Змістовний модуль ІІІ. Особливості моделювання зачісок для фігур, які мають 

відхилення від умовно-типових пропорцій 
 

            Тема 6. Особливості моделювання зачісок для фігур, які мають відхилення від умовно-
типових пропорцій 

Індивідуальні особливості людини, як джерело творчості у моделюванні. Волосся як матеріал 
для створення зачіски. Форми голови. Форми обличчя. Корекція недоліків зовнішності. Особливості 
моделювання зачісок для високих та невисоких жінок („зима”, „весна”, „літо”, „осінь”). Роль вусів і 
бороди у коригуванні недоліків і моделюванні зачісок. 
            Тема 7. Особливості моделювання зачісок залежно від статі та віку людини 

Чоловічі та жіночі зачіски, особливості їх сучасного моделювання. Дитячі зачіски. Особливості 
моделювання зачісок для хлопців та дівчат. Зачіски для малят, дітей молодшого шкільного віку, 
підлітків, старшокласників. Прикраси. Зачіски для осіб елегантного віку. Зачіски для людей 
середнього віку. Врахування індивідуальних смаків, естетичних уподобань, фізіологічних змін. 
 

Змістовний модуль ІV. Особливості моделювання зачісок залежно від призначення 
 

            Тема 8. Особливості моделювання зачісок залежно від призначення. 
Поділ зачісок на побутові та видовищні. Характерні риси побутових зачісок. Вечірні зачіски, їх 

специфічний характер. Використання прикрас. Зачіски спеціального призначення. Використання 
постижу. Специфічність видовищних зачісок. Фарбування волосся. Цілісність образу. Фантазійні 
зачіски, тематичні (пори року, квіти, історичні, космічні тощо). Необхідність досягнення цілісності 
образу. 

 



Змістовний модуль V. Стильове рішення сучасних зачісок 
 
Тема 9. Види стилів та стильове рішення зачісок у ХХ-ХХІ ст. 
Мода ХХ-ХХІ ст., її вплив на сучасну та перспективну моду. Характерні особливості стилів ХХ-

ХХІ ст. Найбільш цікаві вирішення чоловічих та жіночих зачісок. Окремі деталі зачісок (силуетна 
форма, колірне вирішення, довжина волосся, оформлення, завивка тощо). Пропаганда моди. 
Основні стилі (класичний, романтичний, спортивний, фольклорний тощо), їх особливості. 
           Тема 10. Особливості моделювання зачісок залежно від стильового рішення до 
складових художньої системи «костюм» 

Характеристика зачісок за стильовими напрямами. Класичний стиль. Романтичний стиль. 
Спортивний стиль. Фольклорний стиль. Стильова відповідність зачіски до костюму, що забезпечує 
цілісність і завершеність образу. Гармонія між функціональним призначенням і естетичним рішенням. 

 
Змістовний модуль VІ. Моделювання та виконання сучасних зачісок 

 
           Тема 11. Сучасні тенденції розвитку перукарського мистецтва 

Конкурси перукарської майстерності як джерело зародження сучасних тенденцій розвитку 
перукарського мистецтва. Роль конкурсів в обміні досвідом майстрів високого класу. Вплив 
національних традицій на моделювання сучасних тенденцій розвитку перукарського мистецтва. 
Уміння майстрів модифікувати моделі, розробляти нові технології. Модифікації класичних зачісок. 
Удосконалення стрижки, оформлення зачіски. Нові авангардні вирішення. Елементи конкурсних 
зачісок як вияв нових сучасних тенденцій розвитку перукарського мистецтва. 
 

 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1       
ІІІ семестр 

Змістовний модуль I. Загальнi вiдомостi про художнє моделювання зачіски 

1. Основні поняття і загальні відомості про зачіски 
 

56 1 30 - - 25 

2. Процес створення нових моделей зачісок 
 

56 1 30 - - 25 

3. Вимоги до художнього рішення зачісок 68  40 - - 28 

Усього за ІІІ семестр 180 2 100   78 

IV семестр 
Змістовний модуль ІІ. Особливості та етапи процесу моделювання зачісок 

4. Характерні особливості процесу моделювання 
масових та індивідуальних зачісок 

90 1 47 - - 42 

5. Особливості моделювання зачісок для короткого, 
середнього та довгого волосся 

90 1 47 - - 42 

Усього за IV-ий семестр 180 2 94   84 

Усього за ІІ курс 360 4 194   162 

V семестр 
Змістовний модуль ІІІ. Особливості моделювання зачісок для фігур, які мають відхилення від 

умовно-типових пропорцій 

6. Особливості моделювання зачісок для фігур, які 
мають відхилення від умовно-типових пропорцій  

90 1 50 - - 39 

7. Особливості моделювання зачісок залежно від 
статі та віку людини 

90 1 50 - - 39 

Усього за V-ий семестр 
 

180 
 

2 
 

100 
 

 
 

 
 

  78 

VІ семестр 
Змістовний модуль ІV. Особливості моделювання зачісок залежно від призначення 



8. Особливості моделювання зачісок залежно від 
призначення: побутова, перспективна та арт-
зачіски. 

180 2 94   84 

Усього за VІ-ий семестр 180 2 94   84 

Усього ІІІ курс 360 4 194   162 

VІІ семестр 
                                        Змістовий модуль V. Стильове рішення сучасних зачісок 

9. Види стилів та стильове рішення зачісок у ХХ-ХХІ 
ст. 

120 1 50 - - 69 

10. Особливості моделювання зачісок залежно від 
стильового рішення до складових художньої 
системи «костюм» 

120 1 50 - - 69 

Усього за VІ-ий семестр 240 2 100   138 

VІІІ семестр 
Змістовий модуль VІ. Моделювання та виконання сучасних зачісок 

11. Сучасні тенденції розвитку перукарського 
мистецтва 

180 2 46 - - 132 

Усього за VІІІ-ий семестр 180 2 46   132 

Усього за ІV курс 420 4 146   270 

Разом за курс 1140 12 534   594 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 2 3  

1 1 Основні поняття і загальні відомості про зачіски 30 

2 2 Процес створення нових моделей зачісок 30 

3 3 Вимоги до художнього рішення зачісок 40 

4 4 Характерні особливості процесу моделювання масових та 
індивідуальних зачісок 

47 

5 5 Особливості моделювання зачісок для короткого, середнього та довгого 
волосся 

47 

6 6 Особливості моделювання зачісок для фігур, які мають відхилення від 
умовно-типових пропорцій 

50 

7 7 Особливості моделювання зачісок залежно від статі та віку людини 50 

8 8 Особливості моделювання зачісок залежно від призначення 94 

9 9 Види стилів та стильове рішення зачісок у ХХ-ХХІ ст. 50 

10 10 Особливості моделювання зачісок залежно від стильового рішення до 
складових художньої системи «костюм» 

50 

11 11 Сучасні тенденції розвитку перукарського мистецтва 46 

  Усього 534 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 2 3 4 

1 1. Основні поняття і загальні відомості про зачіски 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу та літературу за темою, 
записати в конспект лекцій основні тези про зачіски. 

25 

2 2. Процес створення нових моделей зачісок 
Завдання: записати в конспект лекцій основні тези, етапи створення 
моделей, опрацювання лекційного матеріалу та літературу за темою. 

25 

3 3 Вимоги до художнього рішення зачісок 
Завдання: записати в конспект лекцій основні тези, етапи, вимоги, 
принципи, опрацювання лекційного матеріалу та літературу за темою. 

28 



4 4 Характерні особливості процесу моделювання масових та 
індивідуальних зачісок 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу та літературу за темою,  
записати в конспект етапи процесів моделювання зачісок різних типів. 

42 

5 5. Особливості моделювання зачісок для короткого, середнього та довгого 
волосся 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Записати в 
конспект лекцій основні тези, особливості роботи з коротким, середнім 
та довгим волоссям. 

42 

6 6. Особливості моделювання зачісок для фігур, які мають відхилення від 
умовно-типових пропорцій 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Записати в 
конспект лекцій основні тези, види відхилень від умовно-типових 
пропорцій, принципи їх коригування. 

39 

7 7. Особливості моделювання зачісок залежно від статі та віку людини 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
особливості створення зачісок для різного віку людини, для різної статі. 

39 

8 8. Особливості моделювання зачісок залежно від призначення 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Вивчити 
класифікацію призначення зачісок. 

84 

9 9 Види стилів та стильове рішення зачісок у ХХ-ХХІ ст. 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Записати в 
конспект лекцій основні тези, види стилів у зачісці, стильові вирішення 
зачісок, зробити принципові замальовки різних стильових рішень з 
описом. 

69 

10 10 Особливості моделювання зачісок залежно від стильового рішення до 
складових художньої системи «костюм» 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Записати в 
конспект лекцій основні тези, види стилів у зачісці, стильові вирішення, 
етапи створення зачісок у відповідності до художньої системи «костюм», 
зробити ескізні замальовки. 

69 

11 11 Сучасні тенденції розвитку перукарського мистецтва 
Завдання: опрацювання лекційного матеріалу за темою. Записати в 
конспект лекцій основні тези, дослідити сучасні тенденції, зробити 
замальовки. 

132 

  Усього 594 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з «Моделювання та художнє 

оформлення зачіски»  застосовуються наступні методи: 
– усного контролю: індивідуальне опитування; фронтальна контролююча бесіда; 
– письмового контролю: письмове завдання; 
– методи самоконтролю: самостійне виявлення помилок та їх усунення. 
Підсумковий контроль здійснюється у вигляді диференційованого заліку в кінці семестру та в 

кінці вивчення навчальної дисципліни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

 2 курс, ІІI- ІV семестр 3 курс, V-VI семестр 4 курс, VIІ-VIII семестр 



Види робіт 
М1 М2 М3 М4 М5 М6 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Лекції - - - - - - - - - - - 

Практичні  
заняття (30 б) 

10 15 15 20 20 20 20 35 20 20 35 

Самостійні (30 б) 10 10 10 15 15 15 15 35 15 15 35 

Модульний 
контроль (10 б ) 

10 10 10 10 10 10 

Диференційований  
залік (20 б) 

20 20 20 20 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) 

                                                            
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ: 

 
1. Типи зачісок. Їх характеристика. 
2. Класифікація зачісок за їх відповідністю моді. 
3. мета і завдання курсу «Моделювання і художнє оформлення зачіски». 
4. Зміст терміну «моделювання зачіски», його змістове наповнення. 
5. Основні принципи моделювання зачісок та стрижок. 
6. Роль реклами в перукарському мистецтві. 
7. Етапи процесу моделювання зачіски. 
8. Виникнення і розвиток перукарського мистецтва. 
9. Роль зачіски в зовнішньому вигляді людини. 
10. Дотримання правил техніки безпеки при моделюванні зачісок. 
11. Роль ескізу у моделюванні зачіски. 
12. Вплив сучасних косметичних засобів і матеріалів на розробку і оформлення зачіски. 
13. Організація праці в салонах-перукарнях. 
14. Історична зачіска, її роль у створенні нових моделей зачісок. 
15. Найвідоміші топ-стилісти світу, Європи, України. 
16. Вплив зачісок Давнього Єгипту на створення сучасних моделей. 
17. Вплив зачісок Давньої Греції на створення сучасних зачісок. 
18. Вплив зачісок Відродження на створення сучасних моделей. 
19. Сучасні інструменти, обладнання та їх вплив на якість моделювання зачісок. 
20. Вплив зачісок Давнього Риму на створення сучасних моделей. 
21. Вплив зачісок 40-х років ХХ ст. на створення сучасних моделей. 
22. Вплив зачісок 30-х років ХХ ст.  на створення сучасних моделей. 
23. Вплив зачісок Середньовіччя на створення сучасних моделей. 



24. Особливості зачіски ХХ ст. в моді сьогодення. 
25. Регіональна різноманітність української зачіски. 
26. Різноманітність прикрас і головних уборів в українській моді. 
27. Вплив культури та мистецтва на процес створення нових моделей зачісок. 
28. Шляхи пропаганди національної моди. 
29. Вимоги до художнього рішення зачіски. 
30. Зміст термінів «фор-ескіз», «творчий ескіз», «робочий ескіз». 
31. Формування індивідуального стилю майстра. 
32. Сучасні матеріали для моделювання зачісок. 
33. Класифікація зачісок за віковими особливостями. 
34. Зміст термінів «стиль», «мода». 
35. Класифікація зачісок за їх стильовою належністю. 
36. Національні традиції та їх вплив на моделювання зачісок. 
37. Процес створення зачісок і стрижок, його етапи. 
38. Мистецтво створення зачіски за допомогою волосся. 
39. Елементи зачіски. 
40. Естетичний смак і культура при моделюванні зачісок. 
41. Вибір зачіски. 
42. Форми голови. 
43. Форми обличчя. 
44. Роль бороди та вусів у коригуванні недоліків і моделюванні чоловічих зачісок. 
45. Необхідність врахування при моделюванні умовного типу жінки. 
46. Індивідуальні особливості людини, як джерела творчості в моделюванні. 
47. Дитяча зачіска і сучасна мода. 
48. Прикраси. 
49. Класифікація зачісок за їх функціональним призначенням. 
50. Основні стилі, їх особливості. 
51. Класичний стиль. 
52. Романтичний стиль. 
53. Фольклорний стиль. 
54. Спортивний стиль. 
55. Українські народні зачіски як джерело ідей для розробки сучасних моделей. 
56. Одяг і зачіска як завершений ансамбль, що створює цілісний образ. 
57. Вплив конкурсних зачісок на створення сучасних моделей. 
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