
Технологія перукарських робіт  

Урок № 1 

Кваліфікаційна характеристика фахівця з перукарської справи 

Сучасні  ринкові    відносини  вимагають  від перукаря знань, вмінь, навичок, не 

зупинятись на досягнутому, постійно  підвищувати свою майстерність. 

По закінченню курсу „Технологія  перукарських  робіт" проводиться іспит  при 

наявності всіх лабораторно-практичних та творчих  самостійних робіт. 

Вимоги до знань та умінь  учнів. 

Учні  повинні  знати: 

- будову та властивості  шкіри та волосся; 

- правила, способи і прийоми  виконання  перукарських  робіт; 

- технологію  виконання перукарських  робіт; 

- рецептури  барвників, хімічних  сумішей та їх  вплив на шкіру  та  волосся; 

- будову і правила експлуатації  апаратури і устаткування; 

- види  матеріалів, препаратів, їх  призначення і норми  витрат; 

- правила санітарії і гігієни; 

- правила обслуговування і надання  першої   медичної   допомоги; 

- направлення   моди в Україні та за кордоном; 

- вимоги до якості  зроблених   робіт; 

- правила раціональної   організації   праці на робочому   місці; 

- інструкції з охорони  праці; 

- правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- економічні  досягнення, необхідні для успішного  виконання  професійних завдань 

та обов'язків; 

- кращий  досвід з професії. 

    Учні повинні вміти: 

- розчісувати та стригти  волосся  дорослих та дітей; 

- укладати і завивати  волосся відповідно з напрямками та  особливостями  

обличчя  клієнта; 

- мити та масажувати  волосяний  покрив   голови; 

- завивати  волосся на  бігуді, різноманітними  щипцями, хімічним способом; 

- правильно використовувати та наносити на волосся  хімічні  препарати і розчини; 

- знебарвлювати,  фарбувати   волосся у різноманітні  кольори та відтінки; 

- стригти та голити з урахуванням  властивостей  шкіри, накладати  компреси та 

масажувати  обличчя; 

- виконувати   роботи з накладками та перуками; 

- дезінфікувати   інструменти; 

- виконувативи  робничі  інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- раціонально та ефективно  організовувати  працю на робочомумісці; 

- дотримуватись норм, методів та прийомів  безпечного  ведення  робіт. 
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