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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Практика навчальна 
(перукарське мистецтво)» розроблено відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 022 Дизайн спеціалізації Перукарське мистецтво та 
декоративна косметика галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є основні технологічні прийоми виконання 
класичних та сучасних чоловічих, жіночих та дитячих стрижок та укладок. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Санітарія та гігієна, Композиція та 
спецкомпозиція, Матеріалознавство та технологія перукарських робіт. 
Забезпечувані дисципліни: всі фахові дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Чоловічі, жіночі та дитячі стрижки. 
Змістовий модуль 2. Технології укладки волосся.  

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: закріплення та поглиблення теоретичних 
знань, практичних умінь та навичок при виконанні різних видів чоловічих, 
жіночих, дитячих стрижок та укладок волосся. 
Завдання навчальної дисципліни: 

 набуття загальних відомостей про виконання чоловічих, жіночих 
стрижок та укладок;  

 засвоєння студентами технологiчної послідовності виконання різних 
видів чоловічих, жіночих та дитячих стрижок; 

 оволодіння практичними навичками укладки волосся з застосуванням 
бігуді;  

 оволодіння практичними навичками укладки волосся феном, плоскою 
щіткою, електрощипцями; 

 оволодіння практичними навичками комбінованої укладки волосся; 

 розвиток у студентів творчої культури при виконанні перукарських 
робіт. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: мету і завдання навчальної практики; необхідність розвитку 
навичок в роботі з інструментами і матеріалами; технології виконання 
різних видів чоловічих, жіночих та дитячих стрижок, укладок волосся; 
вміти: використовувати здобуті знання і навички для вирішення типових 
професійних завдань; робити цільовий збір та аналіз базових даних згідно 
з творчим завданням; робити вибір методів згідно з творчим завданням; 
виконувати різні види чоловічих, жіночих та дитячих стрижок; здійснювати 
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різні види укладок волосся; 
компетенцій: готовність до надбання нових знань, готовність до 
постійного професійного зростання; відповідальність за виконану роботу, 
прагнення до творчої самореалізації; прагнення до самовдосконалення.  
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 

 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. 

 
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 

Спеціалізація 
Перукарське мистецтво 

та декоративна 
косметика 

Семестр 2 

Модулів – 3 

Освітній рівень: 
перший 

(бакалаврський) 

Аудиторні години: 90 год. 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 

 

Практичні, 
семінарські:  

90 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 

 

Загальна кількість годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 90 
 

Самостійна робота  
 

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 
Змістовний модуль 1. Чоловічі, жіночі та дитячі стрижки 
Тема 1. Технологія виконання чоловічих стрижок 
Чоловічі стрижки «Англійська», «Напівбокс» , «Бокс», «Полька», «Бобрик», «Йожик», «Каре», 

«Молодіжна», «Канадка», «Сесун»(чоловіча). 
 
Тема 2. Технологія виконання жіночих стрижок 
Жіночі стрижки «Французька», «Паж», «Сесун», «Ромашка», «Єлєна», «Асоль», «Коротке каре», 

«Сучасне каре», «Боб». 
 
Тема 3. Технологія виконання дитячих стрижок 
Дитячі стрижки для хлопців: «Напівбокс», «Бокс», «Йожик», «Бобрік», «Каре». Дитячі стрижки 

для дівчат «Каре», «Російська» та ін. 
 
Змістовний модуль 2. Технології укладки волосся 
Тема 4. Технологія виконання укладки за допомогою пальців та фену 
Правила з техніки безпеки при використанні фену. Технологія виконання укладки феном та 

брашингом.   
 
Тема 5. Укладання волосся  за  допомогою плоскої щітки 
Правила з техніки безпеки при застосуванні плоскої щітки. Технологія застосування плоскої 

щітки при створенні об’ємної зачіски. 
 
Тема 6. Різновиди технології укладання волосся з допомогою електрощипців 
Правила роботи з електрощипцями. Сучасні технології укладання волосся за допомогою 

електричних щипців. Застосування плоскої плойки, конусної плойки, праски для волосся, гофре при 
створенні укладки. 
 

Тема 7. Технологія виконання зачіски за допомогою бігуді 
Правила при накручуваннi на бiгудi, послiдовнiсть завивки волосся на бiгудi.  
Способи накручування на бiгудi (лiцевий, рельефний, зустрiчний, шахматний, радиальний). 

Методи накручування на бiгудi (горизонтальний та вертикальний). Технологiя укладки волосся за 
допомогою бiгудi. 
 

Тема 8. Комбiнована укладка волосся 
Холодна укладка щiткою та пальцями з нанесенням фiксуючих засобiв. Укладка за допомогою 

праски. Гаряча укладка за допомогою фена. Гаряча укладка за допомогою електрощипцiв. Елементи 
зачіски, як складові частини комбінованої укладки. 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Чоловічі, жіночі та дитячі стрижки 

1. Технологія виконання чоловічих 
стрижок. Чоловічі стрижки «Англійська», 
«Напівбокс» , «Бокс», «Полька», «Бобрик», 
«Йожик», «Каре», «Молодіжна», «Канадка», 
«Сесун»(чоловіча). 

15 - 15 - - - 

2. Технологія виконання жіночих стрижок. 

Жіночі стрижки «Французька», «Паж», 

«Сесун», «Ромашка», «Єлєна», «Асоль», 

«Коротке каре», «Сучасне каре», «Боб». 

15 - 15 - - - 

3. Дитячі стрижки для хлопців: «Напівбокс», 
«Бокс», «Йожик», «Бобрік», «Каре». Дитячі 
стрижки для дівчат «Каре», «Російська» та ін. 

10 - 10 - - - 

Разом за змістовим модулем 1 40 - 40 - - 25 

Змістовий модуль 2. Технології укладки волосся 



4. Технологія виконання укладки за 

допомогою пальців та фену. Правила з 

техніки безпеки при використанні фену. 

Технологія виконання укладки феном та 

брашингом.  

 
 

10 
 

 

 
 
- 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

5. Укладання волосся  за  допомогою плоскої 

щітки. Правила з техніки безпеки при 

застосуванні плоскої щітки. Технологія 

застосування плоскої щітки при створенні 

об’ємної зачіски. 

 
 

10 

 
 
- 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

6. Різновиди технології укладання волосся з 
допомогою електрощіпців. Правила роботи з 
електрощіпцями. Сучасні технології 
укладання волосся за допомогою електричних 
щіпців. Застосування плоскої плойки, конусної 
плойки, праски для волосся, гофре при 
створенні укладки. 

10 - 10 - - - 

7. Технологія виконання зачіски за допомогою 
бігуді. Правила при накручуваннi на бiгудi, 
послiдовнiсть завивки волосся на бiгудi.  
Способи накручування на бiгудi (лiцевий, 
рельефний, зустрiчний, шахматний, 
радиальний). Методи накручування на бiгудi 
(горизонтальний та вертикальний). Технологiя 
укладки волосся за допомогою бiгудi. 

10 - 10 - - - 

8. Комбiнована укладка волосся. 
Холодна укладка щiткою та пальцями з 
нанесенням фiксуючих засобiв. Укладка за 
допомогою праски. Горяча укладка за 
допомогою фена. Горяча укладка за 
допомогою електрощiпцiв. Елементи зачіски, 
як складові частини комбінованої укладки. 

10 - 10 - - - 

Разом за змістовим модулем 2 50 - 50 - - - 

Разом 90 - 90 - - - 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 1 Технологія виконання чоловічих стрижок 3 

2 2 Технологія виконання жіночих стрижок 15 

3 3 Технологія виконання дитячих стрижок 15 

4 4 Технологія виконання укладки за допомогою пальців та фену 10 

5 5 Укладання волосся  за  допомогою плоскої щітки 10 

6 6 Різновиди технології укладання волосся з допомогою електрощипців 10 

7 7 Технологія виконання зачіски за допомогою бігуді 10 

8 8 Комбiнована укладка волосся 10 

Разом 90 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

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

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

 
 
 



СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Кількість балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Практичні заняття (50 б) 6 6 6 6 6 6 7 7 

Поточний модульний 
контроль (30 б) 

10 20 

Диференційний залік (20 б) 20 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
ЄКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Диференційний 
залік 

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 ЗАВДАННЯ 
1. Виконати чоловічу стрижку за вибором студента.  
2. Виконати чоловічу стрижку «Англійська».  
3. Виконати чоловічу стрижку «Напівбокс».  
4. Виконати чоловічу стрижку «Бокс». 
5. Виконати чоловічу стрижку «Полька».  
6. Виконати чоловічу стрижку «Бобрик»  
7. Виконати чоловічу стрижку «Йожик».  
8. Виконати чоловічу стрижку «Каре». 
9. Виконати чоловічу стрижку «Молодіжна». 
10. Виконати чоловічу стрижку «Канадка». 
11. Виконати чоловічу стрижку «Сесун». 
12. Виконати жіночу стрижку за вибором студента. 
13. Виконати жіночу стрижку «Французька».  
14. Виконати жіночу стрижку «Паж».  
15. Виконати жіночу стрижку «Сесун». 
16. Виконати жіночу стрижку «Ромашка».  
17. Виконати жіночу стрижку «Єлєна». 
18. Виконати жіночу стрижку «Асоль».  
19. Виконати жіночу стрижку «Коротке каре».  
20. Виконати жіночу стрижку «Сучасне каре».  
21. Виконати жіночу стрижку «Боб». 
22. Виконати сучасну жіночу стрижку за вибором студента. 
23. Виконати дитячу стрижку для хлопців «Напівбокс».  
24. Виконати дитячу стрижку для хлопців «Бокс».  
25. Виконати дитячу стрижку для хлопців «Йожик». 
26. Виконати дитячу стрижку для хлопців «Бобрік».  
27. Виконати дитячу стрижку для хлопців «Каре». 
28. Виконати дитячих стрижку для дівчат «Каре».  
29. Виконати дитячу стрижку для дівчат «Російська». 
30. Особливості стрижок рівномірної форми. Виконати стрижку за вибором студента. 
31. Особливості стрижок прогресивної (каскадної) форми. Виконати стрижку за вибором 

студента. 
32. Особливості стрижок градуйованої форми. Виконати стрижку за вибором студента. 
33. Особливості виконання комбінованих стрижок. Виконати комбіновану стрижку за вибором 

студента. 
34. Виконати укладку волосся за допомогою пальців та фену. 
35. Виконати укладку волосся за  допомогою плоскої щітки. 
36. Виконати укладку волосся з допомогою електрощіпців. 
37. Виконати укладку волосся за допомогою бігуді. 
38. Виконати комбіновану укладку волосся. 
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