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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Практика переддипломна» 
розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн 
галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом практики є моделювання професійної діяльності, закріплення 
та вдосконалення набутих знань, умінь і компетентностей з професійної 
діяльності, підготовка здобувача освіти до виконання випускної 
кваліфікаційної роботи. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: «Матеріалознавство та технологія 
перукарських робіт», «Моделювання та художнє оформлення зачіски», 
«Спец малюнок», «Пастиж», «Санітарія та гігієна». 
Програма практики переддипломної складається з таких змістових 
модулів: 
Змістовий модуль 1. Організація і технологія перукарських послуг. 
Змістовий модуль 2. Моделювання та художнє оформлення зачісок. 
Змістовий модуль 3. Актуальні тенденції і сучасні технології 
перукарського мистецтва. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Метою практики є збір і опрацювання матеріалів, необхідних для виконання 
бакалаврської роботи з тематики перукарського мистецтва та декоративної 
косметики; закріплення і вдосконалення отриманих знань і навичок наукової і 
практичної роботи; перевірка готовності майбутніх фахівців до самостійної 
трудової діяльності на основі набуття професійного практичного досвіду. 
Завдання навчальної дисципліни:  
- знайомство з роботою реального виробництва індустрії моди та краси; 
- удосконалення набутих загальних та професійних компетенцій; 
- освоєння сучасних виробничих процесів та технологій в галузі -
перукарського мистецтва та декоративної косметики; 
- ознайомлення з впровадженням у виробництво продукту перукарського 
мистецтва та декоративної косметики, технологією його створення, 
використанням матеріалів та устаткування; 
- розвиток інтересу до аналітичної роботи, пошуку найбільш успішного 
- вирішення завдань майбутньої професійної діяльності; 
- ознайомлення з передовим досвідом майстрів з перукарського 
мистецтва світового рівня; 
- набуття досвіду підготовки матеріалів для виконання бакалаврської 
роботи за визначеною тематикою; 
- розробка технологічної карти та підготовка документації щодо виконання 
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завдань бакалаврської роботи. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: 
- структуру та економічні питання підприємства краси і моди; 
- основні методи та технології створення об’єктів перукарського 
мистецтва та декоративної косметики; 
- актуальні тенденції та сучасні напрями моди в перукарському мистецтві 
та декоративній косметиці. 
уміти: 
- аналізувати об’єкт перукарського мистецтва та декоративної косметики; 
- прогнозувати розвиток нових модних тенденцій в перукарському 
мистецтві та декоративній косметиці; 
- на основі різних джерел натхнення створювати нові об’єкти 
перукарського мистецтва та декоративної косметики; 
- виконувати всі технологічні процеси в цілому та поетапно; 
- використовувати технологічні прийоми та техніки в процесі 
моделювання зачіски; 
- виконувати робочі ескізи зачісок, пастижерних виробів та оздоблення; 
- оформлювати технологічні карти перукарських робіт; 
- навиками мистецтвознавчого аналізу форми і засобів виразності 
художнього образу; 
- формувати майбутній образ зачіски та визначення її форми з 
урахуванням індивідуальних особливостей; 
компетентностей: 
- здатність і готовність аналізувати отримувану виробничу інформацію, 
узагальнювати, систематизувати результати виробничих робіт з 
використанням сучасної техніки і технології; 
- здатність і готовність ставити завдання дослідження, вибирати методи 
експериментальної роботи, інтерпретувати і представляти результати 
наукових досліджень у формах звітів, рефератів, публікацій і на публічних 
обговореннях; 
- здатність варіювання форми перукарського дизайну відповідно до нових 
технологічних рішень; готовність створювати художні образи; 
- здібність до творчого самовираження при створенні оригінальних і 
унікальних об’єктів перукарського мистецтва та декоративної косметики; 
- готовність використовувати комп’ютерні технології при реалізації 
творчого задуму; 
- здатність професійного представлення об’єктів дизайн-проектування; 
- здатність роботи із спеціальною літературою і нормативно-технічною 
документацією; 
- здатність логічної побудови тексту. 
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;  

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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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02 Культура і 

мистецтво 

Практична підготовка 
 

Спеціальність 
022 Дизайн  

Семестр 8 

Модулів – 3 

ОПП Перукарське 
мистецтво та 

декоративна косметика 
 

 Освітній рівень: 
перший 

(бакалаврський) 

Аудиторні години: 90 год. 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 

 

Практичні, 
семінарські:  

90 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 

 

Загальна кількість годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 90 

Самостійна робота: 0 
 

Модульний контроль 

Вид контролю: залік 

 
  



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Організація і технологія перукарських послуг. 
Тема 1.1 Структура салону, функції.  
Екскурсія по салону (перукарні) з метою загального ознайомлення студентів з його 

діяльністю. Коротка історія салону (перукарні): рік створення, етапи розвитку, реорганізації. 
Структура підприємства, технічне оснащення. Основні напрямки діяльності та послуг, що 
надаються. 

 
Тема 1.2 Вивчення і робота з документацією  
Ознайомлення з основними правовими документами з організації діяльності салону 

(перукарні). Статут перукарні; Положення про перукарень. Правила внутрішнього трудового 
розпорядку. Санітарні норми і правила при виконанні перукарських послуг. 

 
Тема 1.3 Організація і виконання технологічних процесів перукарських послуг 
Види перукарських послуг, їх характеристика. Технологія виконання перукарських послуг. 

Алгоритм виконання технологічних процесів перукарських послуг. Складання інструкційних карт 
на виконання перукарських послуг. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні 
перукарських послуг. Матеріали, кошти, інструменти, обладнання, що застосовуються при 
виконанні перукарських послуг. 

 
Тема 1.4 Виконання діагностики стан шкіри і волосся споживача 
Проведення контролю безпеки і підготовки контактної зони для виконання перукарських 

послуг. Визначення стану шкіри голови і волосся споживача. Заповнення діагностичних карт і 
формування комплексу перукарських послуг. 

Типи шкіри і волосся. Способи визначення типів шкіри і волосся. Вибір засобів для 
профілактичного догляду за волоссям, засобів для миття голови, барвників для фарбування 
волосся, підбір хімічного складу засобів для хімічної завивки. 

 
Тема 1.5 Виконання технологічного процесу жіночих стрижок виконуються на 

волоссі різної довжини. 
Класичні, сучасні моделі жіночих стрижок. Засоби для миття голови з урахуванням стану 

волосся і шкіри голови. Професійні інструменти для класичної стрижки волосся. Різні методи 
укладання волосся. Заключні роботи з обслуговування клієнтів. Заповнення і складання 
інструкційно-технологічних карт. Аналіз якості послуг. Спілкування з клієнтом. 

 
Тема 1.6 Виконання технологічного процесу чоловічих стрижок. 
Класичні, сучасні моделі чоловічих стрижок. Засоби для миття голови з урахуванням стану 

волосся і шкіри голови. Професійні інструменти для класичної стрижки волосся. Різні методи 
укладання волосся. Заключні роботи з обслуговування клієнтів. Заповнення і складання 
інструкційно-технологічних карт. Аналіз якості послуг. Спілкування з клієнтом. 

 
Тема 1.7 Виконання технологічного процесу фарбування волосся. 
Підготовчі роботи з обслуговування клієнта. Вибір барвників з урахуванням стану волосся і 

шкіри голови. Складання рецептури. Виконання фарбування волосся барвниками різних груп. 
Виконання фарбування з урахуванням актуальних тенденцій і сучасних технологій. Заключні 
роботи з обслуговування клієнтів. Заповнення і складання інструкційно-технологічних карт. Аналіз 
якості послуг. Спілкування з клієнтом. 

 
Тема 1.8 Виконання технологічного процесу хімічної завивки волосся. 
Діагностика структури волосся. Тест на чутливість шкіри. Професійні інструменти і 

препарати для хімічної завивки волосся. Способи накручування волосся, їх характеристика. 
Виконання хімічної завивки «Біозавивка», «Термозавивка» з урахуванням актуальних тенденцій і 
сучасних технологій. Сушка волосся. Заключний етап виконання хімічної завивки: підбір і 
формування зачіски. Заповнення і складання інструкційно-технологічних карт. Аналіз якості 
послуг. Спілкування з клієнтом. 

 
Змістовий модуль 2. Моделювання та художнє оформлення зачісок. 
Тема 2.1 Виконання весільної вечірньої зачіски. 
Підготовчі роботи з обслуговування клієнта. Різні види зачісок. Препарати і аксесуари для 



зачісок. Заключні роботи з обслуговування клієнтів. Заповнення і складання інструкційно-
технологічних карт. Аналіз якості послуг. Спілкування з клієнтом. 

 
Тема 2.2 Виконання вечірніх зачісок з елементами різних стильових напрямів. 
Підготовчі роботи з обслуговування клієнта. Різні види зачісок. Препарати і аксесуари для 

зачісок. Заключні роботи з обслуговування клієнтів. Заповнення і складання інструкційно-
технологічних карт. Аналіз якості послуг. Спілкування з клієнтом. 

 
Тема 2.3 Виконання фантазійної вечірньої зачіски. 
Підготовчі роботи з обслуговування клієнта. Різні види фантазійних зачісок. Препарати і 

аксесуари для зачісок. Заключні роботи з обслуговування клієнтів. Заповнення і складання 
інструкційно-технологічних карт. Аналіз якості послуг. Спілкування з клієнтом 

 
Тема 2.4 Виконання різних видів зачісок із застосуванням пастижерних виробів. 
Підготовчі роботи з обслуговування клієнта. Різні види зачісок з використанням 

пастижерних виробів. Препарати і аксесуари для зачісок. Заключні роботи з обслуговування 
клієнтів. Заповнення і складання інструкційно-технологічних карт. Аналіз якості послуг. 
Спілкування з клієнтом. 

 
Змістовий модуль 3. Актуальні тенденції і сучасні технології перукарського 

мистецтва. 
Тема 3.1 Виконання різних видів перукарських робіт із застосуванням сучасних 

технологій і нових методів обробки волосся. 
Вивчення та аналіз нових видів перукарських послуг, сучасних технологій і тенденцій моди 

за різними джерелами професійної інформації. Відвідування майстер-класів провідних стилістів і 
технологів провідних фірм, порівняння та узагальнення їх роботи.  

 
Тема 3.2 Систематизація матеріалів і підготовка звіту.  
Збір та узагальнення матеріалів для дипломної роботи. Оформлення документації, захист 

щоденників і звітів, підведення підсумків практики. 

 
 

СТРУКТУРА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Організація і технологія перукарських послуг 

1.1 Структура салону, функції.   2    

1.2 Вивчення і робота з документацією.    2    

1.3 Організація і виконання 
технологічних процесів перукарських 
послуг. 

  4    

1.4 Виконання діагностики стан шкіри і 
волосся споживача. 

  4    

1.5 Виконання технологічного процесу 
жіночих стрижок виконуються на волоссі 
різної довжини. 

  10    

1.6 Виконання технологічного процесу 
чоловічих стрижок. 

  10    

1.7 Виконання технологічного процесу 
фарбування волосся. 

  10    

1.8 Виконання технологічного процесу. 
хімічної завивки волосся. 

  10    

Разом з змістовим модулем 1 52      

Змістовий модуль 2. Моделювання та художнє оформлення зачісок 



2.1 Виконання весільної вечірньої 
зачіски. 

  6    

2.2 Виконання вечірніх зачісок з 
елементами різних стильових напрямів. 

  6    

2.3 Виконання фантазійної вечірньої 
зачіски. 

  6    

2.4 Виконання різних видів зачісок із 
застосуванням пастижерних виробів. 

  10    

Разом з змістовим модулем 2 80      

Змістовий модуль 3. Актуальні тенденції і сучасні технології перукарського 
мистецтва 

3.1 Виконання різних видів перукарських 
робіт із застосуванням сучасних 
технологій і нових методів обробки 
волосся. 

  8    

3.2 Систематизація матеріалів і 
підготовка звіту. 

  2    

Разом з змістовим модулем 3 90      

Разом 90      

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 2 3 

1 1.1 Характеристика салону (перукарні), структура салону, функції. 
Ознайомлення з організаційно-правовими основами діяльності 
салону. Вивчення посадових обов'язків майстра. 

2 
 
 

2 1.2 Ознайомлення з видами перукарських послуг, що надаються в салоні 
(перукарні). Організація робочого місця. Вивчення санітарних норм і 
правил, вимог безпеки при виконанні перукарських робіт. 
 

2 

3 1.3 Організація і виконання технологічних процесів перукарських послуг. 
 

4 
 

4 1.4 Виконання діагностики стану шкіри голови і волосся споживача. 
 

4 

5 1.5 Аналіз і виконання технологічного процесу сучасних жіночих стрижок. 
Контроль якості стрижок. 

10 

6 1.6 
 

Аналіз і виконання технологічного процесу сучасних чоловічих 
стрижок. Контроль якості стрижок. 

10 
 

7 
 
 

1.7 
 
 

Аналіз і виконання технологічного процесу фарбування волосся. 
Контроль якості фарбування. 

10 
 
 

8 1.8 Аналіз і виконання технологічного процесу хімічної завивки. Контроль 
якості хімічної завивки волосся. Консультування споживачів по 
домашньому профілактичного догляду. 

10 
 

9 2.1 
 

Підбір та виконання весільної вечірньої зачіски.  6 
 

10 
 

2.2 
 

Підбір та виконання вечірніх зачісок з елементами різних стильових 
напрямів. 

6 
 

11 2.3 Підбір та виконання фантазійної вечірньої зачіски. 
 

6 

12 
 

2.4 Оформлення різних видів зачісок з використанням пастижерних 
виробів. 

10 

13 
 
 

3.1 Вивчення та аналіз нових видів перукарських послуг, сучасних 
технологій і тенденцій моди за різними джерелами професійної 
інформації. Відвідування майстер-класів провідних стилістів і 
технологів провідних фірм, порівняння та узагальнення їх роботи. 

8 



 

12 3.2 Виконання індивідуального завдання. Збір і систематизація матеріалів 
для звіту (дипломної роботи) по практиці. Оформлення звіту. 
 

2 

Разом 90 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

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

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, співбесіда, залік; 
– методи практичного контролю: перегляд практичних завдань; 
– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

Практичні заняття 
 (60 б) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 
 

5 
 

Модульний 
контроль (20 б) 

10 5 5 

Підсумковий 
контроль (залік)   
(20 б) 

20 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
ЄКTС 

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 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
1. Перерахувати види обробки волосся барвниками. 
2. Виконати підготовчі роботи перед знебарвленням. 
3. Виконати підготовчі роботи при фарбуванні натуральними барвниками. 
4. Пояснити технологічний процес фарбування сивого волосся барвниками нетривалої дії. 
5. Пояснити технологічний процес фарбування сивого волосся перманентними барвниками. 
6. Пояснити технологічний процес фарбування хімічними барвниками будь-якої фірми. 
7. Пояснити технологічний процес фарбування перманентним барвником будь-якої фірми. 
8. Пояснити технологічний процес фарбування хною і басмою спільним способом. 
9. Пояснити технологічний процес фарбування тимчасово-тонуючим фарбником будь-якої фірми. 
10. Пояснити технологічний процес вторинного знебарвлення волосся. 
11. Пояснити технологічний процес мелірування волосся через «шапочку». 
12. Пояснити технологічний процес колорування волосся. 
13. Пояснити технологічний процес мелірування волосся за допомогою фольги. 
14. Пояснити технологічний процес фарбування волосся барвником рослинного походження. 
15. Показати виконання фарбування натуральними барвниками роздільним способом. 
16. Показати виконання фарбування натуральними барвниками спільним способом. 
17. Показати виконання фарбування хімічними барвниками. 
18..Показати виконання первинного знебарвлення на пасма. 
19. Показати виконання тонування волосся тимчасово тонуючими барвниками. 
20. Показати виконання фарбування тон в тон. 
21. Пояснити технологічний процес фарбування хною і басмою роздільним способом. 
22. Ппоказати виконання фарбування світліше натурального на 2 тони. 
23. Показати виконання фарбування світліше натурального на 4 тони.  
24. Показати виконання освітлення на 2 тони. 
25. Показати виконання фарбування перманентним барвником. 
26. Показати виконання тонування полу перманентним барвником. 
27. Показати виконання фарбування тон в тон. 
28. Показати виконання фарбування перманентним барвником будь-якої на тон світліше. 
29. Показати виконання фарбування хімічними барвниками тон в тон. 
30. Дати пояснення, при фарбуванні барвниками якої групи необхідно додаткове тепло. 
31. Дати пояснення, що є основною речовиною в складі барвників 2 групи. 
32. Дати пояснення, для чого необхідна змив (декапірування) волосся. 
33. Дати пояснення, на яке волосся наносяться барвники. 
34. Дати пояснення, від чого залежить вибір способу фарбування волосся і вибір препарату. 
35. Пояснити, що використовується в якості нейтралізатора. 
36. Пояснити, який вплив надають барвники 1 групи. 
37. Пояснити, для фарбування сивого волосся які використовують барвники. 
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