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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Методика експрес-
обслуговування» розроблено відповідно до освітньо-професійної 
програми спеціалізації Перукарське мистецтво та декоративна косметика 
підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 
Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є закономірності експрес-обслуговування 
клієнтів в салоні краси. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Композиція та спецкомпозиція, Декоративна 
косметика та грим, Моделювання та художнє оформлення зачіски, 
Матеріалознавство та технологія перукарських робіт, Санітарія та гігієна. 
Забезпечувані дисципліни: - 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика експрес-обслуговування. 
Змістовий модуль 2. Методики експрес-обслуговування. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування у студентів практичних навичок 
при експрес-обслуговуванні клієнтів в салоні краси. 
Завдання навчальної дисципліни:  

 вивчення теоретичних основ методики експрес-обслуговування 
клієнтів;  

 отримання практичних навичок подолання психологічних труднощів 
при спілкуванні з клієнтом при експрес-обслуговуванні;  

 отримання практичних навичок експрес-обслуговування при митті та 
масажі голови;  

 отримання практичних навичок експрес-обслуговування при виконанні 
стрижки та укладення волосся;  

 отримання практичних навичок експрес-обслуговування при виконанні 
хімічної завивки;  

 отримання практичних навичок експрес-обслуговування при 
фарбуванні волосся;  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: історію розвитку експрес-обслуговування; принципи взаємозв`язку 
майстрів в салоні краси при експрес-обслуговуванні; види конфліктів в 
салоні краси та шляхи їх подолання; техніки і прийоми спілкування з 
клієнтом при експрес-обслуговуванні; вплив сучасних косметичних 
засобів і матеріалів на розробку і оформлення зачісок, візажу; теоретичні 
основи методик експрес-обслуговування при наданні різноманітних 

https://moodle.khnnra.edu.ua/course/view.php?id=158


послуг у салоні краси.    
вміти: аналізувати зовнішні дані людини для створення гармонійного 
образу; виконувати підбір зачіски і візажу з урахуванням зовнішніх даних 
людини; виконувати різні види перукарських робіт при експрес-
обслуговуванні, а саме: миття та масаж голови, виконання комбінованої 
стрижки, укладення волосся, виконання хімічної завивки, фарбування 
волосся. 
компетенцій: здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації при 
експрес-обслуговування клієнтів; здатність до постійного професійного 
зростання; відповідальність за виконану роботу; прагнення до творчої 
самореалізації. 

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 – 3 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво 

дисципліни вільного вибору 
студента 

Спеціальність 
022 Дизайн  

Спеціалізація 
Перукарське мистецтво 

та декоративна 
косметика 

Семестр 8 

Модулів – 5 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 32 год. 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 
8 год. 

Практичні, 
семінарські:  

24 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 

год 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи студента – 7 

Самостійна робота  
58 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: диф.залік 

 

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


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика експрес-обслуговування 
Тема 1. Предмет курсу, його основні поняття 
Загальні відомості про дисципліну «Методика експрес обслуговування». Історія рзвитку 

експрес-обслуговування. Науковий підхід при обслуговуванні клієнта в салоні краси. Взаємозв’язок 
майстрів в салоні краси: перукаря, візажиста, майстра манікюру, майстра педикюру, косметолога. 

 
Тема 2. Професійний імідж працівника салону краси при експрес-обслуговуванні 
Поняття професійної етики. Принципи професійної етики при експрес-обслуговуванні. Типи 

клієнтів салону краси. Особливості експрес-обслуговування жінок, чоловіків. Індивідуальний підхід до 
клієнта при експрес-обслуговуванні.  

 
Тема 3. Специфіка експрес-обслуговування клієнта в салоні краси  
Взаємовідносини в колективі салону краси. Види конфліктів та шляхи їх врегулювання. 
 
Тема 4. Техніки та прийоми спілкування при експрес-обслуговуванні людини 
Спілкування як обмін інформацією. Комунікативні компетентності. Створення необхідного 

психологічного стану у співбесідника. Вікові та професійні особливості спілкування клієнта і майстрів. 
Тестування. Види тестів.  

 
Тема 5. Підбір зачіски і візажу при експрес-обслуговуванні з урахуванням зовнішніх 

даних людини 
Типи обличчя. Особливості обличчя. Тип волосся – головний фактор при підборі зачіски. Типи 

шкіри. Аналіз зовнішніх даних. Підбір зачіски і візажу з урахуванням зовнішніх даних клієнта при 
експрес-обслуговуванні. 

 
Тема 6. Вплив сучасних косметичних засобів і матеріалів на розробку і оформлення 

зачісок, візажу при експрес-обслуговуванні 
Косметичні засоби, їх типи, види та функціональне призначення. Принципи класифікації 

косметичних засобів відповідно до типа шкіри. Вплив якості косметичного приладдя та матеріалів на 
виконання зачіски та візажу при експрес-обслуговуванні. 

 
Змістовий модуль 2. Методики експрес-обслуговування 
Тема 7. Методика експрес-обслуговування при митті та масажі голови 
Підготовка робочого місця. Правильне розміщення інструментів. Способи миття голови.  
 
Тема 8. Методика експрес-обслуговування при виконанні комбінованих стрижок. 
Тушування, філірування, градуювання волосся. Класичний спосіб поділу волосся. Види 

градуювання. Характеристика комбінованих стрижок. 
 
Тема 9. Методика експрес-обслуговування при укладенні волосся 
Використання щіток для виконання укладки. Види укладки волосся за допомогою бігудів. 

Форма. Текстура. Стайлінг укладки. 
 
Тема 10. Методика експрес-обслуговування при виконанні хімічної завивки волосся 
Основні правила. Технологічний процес виконання хімічної завивки. Особливості накручування 

волосся. Приготування суміші. Час витримки. 
 
Тема 11. Методика експрес-обслуговування при виконанні фарбування волосся 
Основні правила. Технологічний процес виконання фарбування волосся. Час витримки. 

Складне фарбування з урахуванням останніх трендів моди. Новітні техніки фарбування. 
 

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 експрес-обслуговування 

1.Предмет курсу, його основні поняття 1 1 - - - - 



2. Професійний імідж працівника салону 
краси при експрес-обслуговуванні  

1 1 - - - - 

3. Специфіка експрес-обслуговування клієнта 

в салоні краси  

1 1 - - - - 

4.Техніки та прийоми спілкування при 
експрес-обслуговуванні людини 

10 1 - - - 9 

5. Підбір зачіски і візажу при експрес-

обслуговуванні з урахуванням зовнішніх 
даних людини 

16 1 5 - - 10 

6. Вплив сучасних косметичних засобів і 
матеріалів на розробку і оформлення 
зачісок, візажу при експрес-обслуговуванні 

19 1 5 - - 13 

Разом за змістовим модулем 1 48 6 10 - - 32 

Змістовий модуль 2. Методики експрес-обслуговування 
 

7. Методика експрес-обслуговування при 
митті та масажі голови 

7 - 2 - - 5 

8. Методика експрес-обслуговування при 
виконанні комбінованих стрижок 

8 - 3 - - 5 

9. Методика експрес-обслуговування при 
укладенні волосся 

8 - 3 -  5 

10. Методика експрес-обслуговування при 
виконанні хімічної завивки волосся 

9 1 3 -  5 

11. Методика експрес-обслуговування при 
виконанні фарбування волосся 

10 1 3 -  6 

Разом за змістовим модулем 2 42 2 14 - - 26 

Разом 90 8 24 - - 58 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 5 Підбір зачіски і візажу при експрес-обслуговуванні з урахуванням  
зовнішніх даних людини 

5 

2 6 Вплив сучасних косметичних засобів і матеріалів на розробку і 
оформлення зачісок, візажу при експрес-обслуговуванні 

5 

3 7 Методика експрес-обслуговування при митті та масажі голови 2 

4 8 Методика експрес-обслуговування при при виконанні комбінованих 
стрижок 

3 

5 9 Методика експрес-обслуговування при укладенні волосся 3 

6 10 Методика експрес-обслуговування при виконанні хімічної завивки волосся 3 

7 11 Методика експрес-обслуговування при виконанні фарбування волосся 3 

Разом 24 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількіст

ь 
годин 

1 4 
Техніки та прийоми спілкування при експрес-обслуговуванні людини 
Виконати психологічні вправи, спрямовані на розвиток виразності поведінки в 
публічні обстановці. 

9 

2 5 

Підбір зачіски і візажу при експрес-обслуговуванні з урахуванням зовнішніх 
даних людини 
1. Дібрати ілюстративний матеріал, що унаочнює роль зачіски і візазжу в 
зовнішньому вигляді людини; 
2. Виконати ескізи зачісок і візажу – 5-7 варіантів. 
3. Відпрацювати технологію виконання зачісок при експрес-обслуговуванні. 

10 

3 6 Вплив сучасних косметичних засобів і матеріалів на розробку і оформлення 13 



зачісок, візажу 
1. Виконати зачіску за допомогою косметичних засобів і матеріалів – 4-5 
варіантів. 
2. Виконати візаж за допомогою косметичних засобів та матеріалів – 4-5 
варіантів. 
3. Проаналізувати відповідність використовування засобів при оформленні 
зачісок. 
4. Проаналізувати відповідність використовування засобів при оформленні 
візажу. 

4 7 

Методика експрес-обслуговування при митті та масажі голови 
1. Оволодіти різними способами миття голови. 
2. Виконати лікувальне миття і масаж голови. 
3. Відпрацювати прийоми масажу голови. 

5 

5 8 

Методика експрес-обслуговування при виконанні комбінованих стрижок 
1. Відпрацювати прийоми стрижок за сьома етапами. 
2. Виконати технологічний аналіз сучасних комбінованих жіночих стрижок – 3 
варіанти. 
3. Виконати технологічний аналіз креативних чоловічих стрижок – 3 варіанти. 

5 

6 9 
Методика експрес-обслуговування при укладенні волосся 
Відпрацювати укладання волосся холодним та гарячим способами. 

5 

7 10 

Методика експрес-обслуговування при виконанні хімічної завивки волосся 
1. Відпрацювати послідовність виконання завивки волосся: класичної, із 
застосуванням м’яких коклюшок, вертикальної. 
2. Виконати горизонтальну хімічну завивку волосся. 

5 

8 11 

Методика експрес-обслуговування при виконанні фарбування волосся 
1. Відпрацювати технологічну послідовність виконання фарбування волосся 
за різними схемами: за допомогою фольги, за допомогою шапочки, за 
допомогою гребінця. 
2. Виконати фарбування волосся барвниками І та ІІ групи. 

6 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Методика експрес-
обслуговування» застосовуються такі методи: 

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

самостійної роботи; 
– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Кількість балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Лекції (8 б) 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 

Практичні заняття (21 б) - - - - 3 3 3 3 3 3 3 

Самостійна робота (24 б) 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 

Поточний модульний 
контроль (27 б) 

12 15 

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 ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

 
1. Предмет курсу, його основні поняття.  
2. Історія рзвитку експрес-обслуговування. 
3. Науковий підхід при обслуговуванні людини. 
4. Взаємозв’язок майстрів в салоні краси при експрес-обслуговуванні. 
5. Здоровий спосіб життя. Особиста гігієна. Догляд за своєю зовнішністю. 
6. Вимоги до одягу. Робоче взуття. 
7. Вираз обличчя. Мовлення: голос, лексика. 
8. Поняття професійної етики. Принципи професійної етики. 
9. Типи клієнтів. Індивідуальний підхід до клієнта при експрес-обслуговуванні. 
10. Взаємовідносини в колективі.  
11. Види конфліктів та шляхи їх подолання. 
12. Поведінковий аспект іміджу. 
13. Комунікативні компетентності. 
14. Створення необхідного психологічного стану у співбесідника. 
15. Вікові та професійні особливості спілкування. 
16. Тестування. Види тестів. 
17. Типи обличчя. 
18. Особливості обличчя. 
19. Тип волосся – головний фактор при підборі зачіски. 
20. Характеристика перукарського інструменту. Декор. 
21. Косметичні засоби, їх типи, види та функціональне призначення. 
22. Принципи класифікації косметичних засобів відповідно до типу шкіри. 
23. Вплив якості косметичного приладдя та матеріалів на виконання зачіски та візажу. 
24. Підготовка робочого місця при експрес-обслуговуванні. 
25. Правильне розміщення інструментів. 
26. Способи миття голови при експрес-обслуговуванні. 
27. Тушування, філірування, градуювання волосся при експрес-обслуговуванні. 
28. Класичний спосіб поділу волосся. Види градуювання. 
29. Характеристика комбінованих стрижок при експрес-обслуговуванні.. 
30. Використання щіток для виконання укладки. 
31. Види укладки волосся за допомогою бігуді. Форма. Текстура. Стайлінг укладки. 
32. Технологічний процес виконання хімічної завивки при експрес-обслуговуванні.. 
33. Особливості накручування волосся. Приготування суміші. Час витримки. 
34. Технологічний процес виконання фарбування волосся при експрес-обслуговуванні. Час  
витримки. 
35. Складне фарбування з урахуванням останніх трендів моди. Новітні техніки фарбування при 
експрес-обслуговуванні. 
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