
Інна Семенюк, заступник директора 

НМЦ ПТО у Волинській області



• Учасники проекту - НМЦ ПТО, 6 
ЗП(ПТ)О області

• розроблено 4 освітні програми, які 
складені на основі СП(ПТ)О з 
використанням елементів  
естонської методології з професій: 
електрогазозварник, 
перукар(перукар-модельєр), 
тракторист-машиніст с\г
виробництва, штукатур;

• впровадження даних освітніх 
програм у ЗП(ПТ)О з 2018-2019 н.р.

результати

Напрямок: 

професії

побутового

обслуговування

(перукар

(перукар-

модельєр); 

манікюрник)



Цілі освітньої програми (кваліфікація перукар)

Результати навчання з кваліфікації перукар

ПЕР-П.1

Цілі

Результат

ПЕР-П.4

Цілі

Результат

ПЕР-П.2

Цілі

Результат

ПЕР-П.3

Цілі

Результат



Ціль з кваліфікації «Перукар » : Навчання спрямоване на те, щоб здобувачі професійної освіти 

отримували знання, навики, вміння і соціальну готовність до роботи з кваліфікації перукар в перукарнях та 

салонах краси, а також передумови для продовження навчання впродовж життя

Після проходження освітньої програми здобувачі професійної освіти:

 Виконують прості, класичні чоловічі, жіночі та дитячі стрижки; гарячу завивку волосся, прості зачіски, 

укладають волосся феном, виконують послуги з хімічної завивки волосся за класичною технологією, 

фарбують волосся барвниками різних груп з врахуванням побажань клієнта.

 Обслуговують в перукарнях та салонах краси, дотримуючись принципів клієнтоцентричного

обслуговування.

 Дотримуються правил протипожежного захисту, охорони праці і навколишнього середовища, основ 

санітарії та гігієни.

 Працюють самостійно, результативно, безпечно, дотримуючись професійної етики.

 Організовують свою роботу раціонально, аналізують, оцінюють і виправляють себе під час роботи в 

перукарні.

 Цінують свій професійний розвиток і подальше навчання, враховуючи стан економіки і сфери послуг.

 Використовують свої математичні знання як з професії, так і в повсякденному житті.

 Грамотно спілкуються на державній мові.

 Розуміють причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства і враховують його цінності.

 Використовують свої знання в області мистецтва для підняття якості життя і розвитку особистості. 

 Користуються своїми знаннями з правознавства, інформаційно-комунікаційних технологій як з професії, 

так і в повсякденному житті.



№ модуля Назва модуля Об’єм в навчальних годинах

ПЕР - П.4 Виконання хімічної завивки 

волосся з використанням звичайних коклюшок за класичною технологією

34 год.

Ціль. Навчання проводиться для того, щоб учень міг самостійно виконувати хімічну завивку волосся з використанням звичайних коклюшок за 

класичною технологією з дотриманням правил безпеки праці; гігієни та виробничої санітарії з урахуванням економічної, ефективної доцільності, 

виходячи з принципів освіти протягом всього життя

Вимоги до початку навчання: немає

Результати навчання Критерії 

оцінювання

Методи навчання Методи оцінювання і 

завдання

Теми модуля

1. Розрізняє засоби для 

хімічної завивки, догляду 

за волоссям 

Самостійно підбирає засоби 

для хімічної завивки; догляду 

за волоссям після хімічної 

завивки Дотримується  

правил гігієни праці та 

виробничої санітарії   під час 

роботи з ними 

Навчальний фільм про 

засоби для хімічної завивки; 

догляду за волоссям після 

хімічної завивки

 Лекція-бесіда про склад  

засобів, які використовуються 

при хімічній завивці

Практичне завдання 

(підбір засобів для 

хімічної завивки та 

догляду за волоссям, 

обґрунтування та х-ка)

1.Матеріалознавство

1.Засоби для хімічної завивки, їх дія на 

волосся, асортимент;

2.Засоби для  догляду за волоссям після 

хімічної завивки 

2. Замальовує схеми 

накручування волосся на 

коклюшки

Самостійно зображує схеми 

накручування волосся на 

коклюшки

Демонстрація замалювання 

схем накручування волосся 

на коклюшки на дошці

Практичне завдання 

(зображення схем 

накручування волосся 

на коклюшки)

2. Спеціальне малювання

2.1 Техніка виконання схем 

накручування волосся (2 год.)

  3. Перукарське мистецтво

  4. Виробниче навчання в навчальних 

майстернях

Формування оцінки за 

модуль

Основою оцінювання модуля (80%) є виконання учнем практичного комплексного завдання по хімічної завивки. Решта 20% 

оцінки за модуль складає оцінювання практичних завдань інших тем модуля.

Критерії оцінки

Проходження модуля зараховується, якщо учень:

Знає:  засоби для хімічної завивки; засоби для догляду за волоссям після хімічної завивки; види завивки та способи нанесення 

препарату; залежність ступеня завитого волосся від форми та діаметру коклюшок, концентрації суміші, терміну витримки та 

структури волосся; правила накручування волосся на коклюшки; класичну технологію хімічної завивки; визначення часу 

витримки; фіксацію завитого волосся; нейтралізацію, рекомендації по догляду за волоссям після завивки; норми витрат 

матеріалів; вимоги охорони праці під час виконання завивки; розрахунок витрат матеріалів в залежності від довжини та густоти 

волосся.

Уміє: замальовувати схеми накручування волосся на коклюшки; визначати стан і структуру волосся; виконувати підготовчі 

роботи перед хімічною завивкою;накручувати волосся на звичайні коклюшки, наносити розчин, визначати час витримки, 

готувати фіксаж та наносити його на волосся, нейтралізувати волосся



Модуль ПЕР-П.4 «Виконання хімічної завивки волосся з використанням 

звичайних коклюшок за класичною технологією»

Навчання проводиться для того, щоб учень міг самостійно виконувати хімічну завивку 

волосся з використанням звичайних коклюшок за класичною технологією з дотриманням 

правил безпеки праці; гігієни та виробничої санітарії з урахуванням економічної, 

ефективної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом всього життя

Комплексне завдання Результати навчання Критерії  оцінювання

В залежності від довжини 

і густоти волосся моделі 

виконати підбір 

коклюшок, концентрацію 

розчину, 

продемонструвати 

способи нанесення 

препарату.

Виконати хімічну завивку 

за класичною 

технологією, 

дотримуючись безпечних 

методів праці, санітарії та 

гігієни. 

Дати рекомендації по 

догляду за волоссям 

після завивки.  

Вміє визначати стан і 

структуру волосся; 

виконувати підготовчі 

роботи перед хімічною 

завивкою; накручувати 

волосся на звичайні 

коклюшки, наносити 

розчин, визначати час 

витримки, готувати фіксаж 

та наносити його на 

волосся, нейтралізувати 

волосся. 

Дає рекомендації по 

догляду за волоссям після 

завивки.

 Підбирає діаметри коклюшок, 

концентрацію розчину, термін

витримки;

 Враховує правила накручування на 

волосся;

 Визначає послідовність виконання

класичної хімічної завивки;

 Визначає термін дії препаратів; 

норми витрат матеріалів в 

залежності від довжини та 

густоти волосся;

 Виконує хімічну завивку волосся

за класичною технологією, 

дотримуючись безпечних методів

праці, санітарії та гігієни. 

 Надає рекомендації по догляду за 

волоссям після завивки. 



Оціночний листок здобувача освіти

Результати навчання Вмію

Що мені можна 

було б зробити 

інакше?

Підготовлює робоче місце

Визначає стан і структуру волосся

Підбирає засоби для хімічної завивки, 

догляду за волоссям 

Замальовує схеми накручування волосся 

на коклюшки

Виконує підготовчі роботи перед хімічною 

завивкою

Розраховує витрати матеріалів в 

залежності від довжини та густоти 

волосся.

Накручує волосся на звичайні коклюшки, 

наносить розчин, визначає час витримки, 

готує фіксаж та наносить його на волосся, 

нейтралізує волосся

Дотримується вимог охорони праці під 

час виконання завивки, санітарії та гігієни

Дає рекомендації по догляду за волоссям 

після завивки.

Дотримується принципів збереження 

навколишнього середовища

Приводить в порядок робоче місце

По завершенні практичної роботи на 

основі передбачених питань усно описує 

хід своєї роботи, використовує 

словниковий запас по спеціальності

Оціночний листок педагога

Результати навчання Вміє Що могло бути 

по іншому?

Підготовлює робоче місце

Визначає стан і структуру волосся

Підбирає засоби для хімічної завивки, 

догляду за волоссям 

Замальовує схеми накручування 

волосся на коклюшки

Виконує підготовчі роботи перед 

хімічною завивкою

Розраховує витрати матеріалів в 

залежності від довжини та густоти 

волосся.

Накручує волосся на звичайні 

коклюшки, наносить розчин, визначає 

час витримки, готує фіксаж та наносить 

його на волосся, нейтралізує волосся 

Дотримується вимог охорони праці під 

час виконання завивки, санітарії та 

гігієни.

Дає рекомендації по догляду за 

волоссям після завивки.

Дотримується принципів збереження 

навколишнього середовища

Приводить в порядок робоче місце

По завершенні практичної роботи на 

основі передбачених питань усно 

описує хід своєї роботи, використовує 

словниковий запас по спеціальності



Реалізація модуля в освітньому процесі згідно циклу PDCA

Ци́кл Шу́харта-Де́мінга (Цикл PDCA, часто використовується назва Цикл 

Демінга) ‒ модель безперервного поліпшення процесів, цикл PDCA ‒

плануй (Plan), роби (Do), перевіряй (Check), впливай (Act)

• Цикл PDCA передбачає:

• Планування

• Виконання

• Перевірка

• Коректування

• Дія

• Виконання

• Перевірка

• Аналіз 

• Планування• Корекція

• Покращення

A
(Act)

P
(Plan)

D
(Do)

C
(Check)



1. Підготовка якісного складу кадрів:

• 7 майстрів в/н пройшли навчання з курсу «Академія викладачів» фірми Естель

та отримали сертифікати за модулями (60 год.):

• Стажування 1 педагога в Естонії.

1. З цього навчального року майстер в/н одночасно є і викладачем предметів, які

формують фах здобувача освіти, тобто професійні компетентності.

2. Це допомагає тісно взаємопов’язувати матеріал всіх предметів при

формуванні компетенції.

2. Підготовка навчально-матеріальної бази:

• Лабораторно-практичні роботи проводяться в спеціально обладнаній
лабораторії.

• Відпрацювання прийомів фарбування відбувається на навчальних
болванках з натурального волосся в лабораторіях фірми Естель
(можливе відпрацювання тем «Укладання», «Хімічна завивка»).

3. Забезпечення матеріалами: Естель; АСМЕ РROFESSIONAL SIENA, BRELIL 



1. Гнучкість освітнього процесу

2. Відслідковування проміжних 
результатів навчання, коригування при 

необхідності методики навчання

3. Універсальність реалізації модулів 
для різних цільових груп

4. Модульне навчання дає можливість 
набувати певні компетентності за 

короткий термін навчання

5. Навчання постійно спрямоване на 
результат в процесі здобуття 

кваліфікації


