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Вимоги до роботи візажиста 

Візажист по суті своїй творець. Він - художник, який перетворює не тільки обличчя 

людини, але і його внутрішній світ, настрій і ставлення людини до самої себе. 

Звичайно, професія вимагає певних знань, таких як основні типи обличчя, кольоротип, 

основні прийоми коригування особи, різні види і способи макіяжу. Так само, необхідно 

знати широкий спектр інструментів візажиста і як ці інструменти використовувати, так як 

різні пензли, наприклад, використовуються для різних засобів макіяжу. Хороший візажист 

повинен вміти інтуїтивно підібрати такий макіяж, який не тільки підійде клієнту на думку 

самого візажиста, але і співпаде з уявленнями клієнта про красу і гармонію. 

Візажист повинен знати: 

– склад, компоненти косметичних засобів та декоративної косметики; 

– історію макіяжу; 

– технологію та техніку виконання різних видів макіяжу: повсякденного, 

ділового, вечірнього, святкового, авангардного, сучасного макіяжу 

для дефіле, портфоліо моделей, кіно, телебачення; 

– основи професійного гриму; 

– технологію виконання face– , body-art; 

– основи корекції обличчя за допомогою зачіски та декоративної 

косметики; 

– анатомічні особливості голови людини; 

– основи анатомії та фізіології шкіри обличчя; 

– основи техніки малюнка та живопису, закони кольорознавства і 

композиції; 

– психологічні аспекти впливу кольору. 

Повинен уміти: 

– правильно користуватись професійним інструментом, обладнанням; 

– виконувати підготовчі роботи для обслуговування клієнтів; 

– виконувати демакіяж та підготовку обличчя клієнта до роботи; 

– виконувати макіяж різних напрямів та стилів, створювати імідж 

клієнтів шляхом виконання творчих робіт композиційної системи 

«костюм» (зачіска, макіяж, вбрання); 

– виконувати корекцію різних форм і деталей обличчя. 

Умови роботи. Візажист працює в приміщеннях, стоячи з невеликим нахилом вперед з 

великим навантаженням на спину. 

Медичні обмеження. Професія візажиста протипоказана людям, які страждають: 

– алергією на косметичні засоби; 

– психічними розладами; 

– слабким зором (гострота зору з корекцією нижче 0,8 на кращому і 

нижче 0,5 на гіршому оці); 

– дальтонізмом; 

– порушеннями опорно-рухових функцій, особливо кистей рук; 



– судинними захворюваннями кінцівок; 

– органічними ураженнями центральної нервової системи; 

– епілепсією; 

– захворюваннями шкіри. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей: 

– художні здібності; 

– здатність установлювати контакт з людьми; 

– розвинута творча уява; 

– розвиток образної пам’яті; 

– високий рівень розвитку колірного сприйняття; 

– почуття гармонії і симетрії; 

– гарний зір. 

Типові вимоги до претендента 

Є кілька базових вимог, що пред'являються до 

фахівця за фахом стиліст-косметолог: 

 володіння навичками нанесення макіяжу в 

будь-якому стилі і з будь-якої технології; 

 вміння взаємодіяти (контактувати) з клієнтами; 

 підбір оптимальних кольорів і відтінків косметичних засобів відповідно до такими 

параметрами, як цветотип зовнішності, особливості зачіски, вбрання і ін .; 

 володіння інформацією про всі робочих інструментах - косметиці, обладнанні, 

засобах нанесення; 

 регулярний перегляд модними віяннями в сфері візажу; 

 знання норм гігієни, санітарії, вміння застосовувати антисептичні засоби; 

 наявність медичної книжки . 
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