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1. ВСТУП 
 
1.1. Назва та опис компетенції 
1.1.1. Назва компетенції: Перукарське мистецтво 
1.1.2. Опис компетенції 
Предмет праці перукарів-дизайнерів та модельєрів зачісок-волосся в 

образі людини. Сучасний майстер перукарської справи має відповідати 
високим вимогам - мати змістовні теоретичні знання, володіти прийомами  
практичної роботи з виконання стрижок, завивання й укладання волосся, його 
фарбування, моделювання зачісок. 

Перукарю необхідна освіченість у питаннях гігієни, безпеки праці, 
матеріалознавства, хімії, знання з колористики, просторової композиції, тощо. 
Важливим компонентом професійного портрету перукаря є культура, 
комунікабельність, знання з етики та психології. Фахівцю-перукарю 
необхідно бути в курсі тенденцій розвитку моди, знати історію зачіски, мати 
високі технічні навички, художній смак, розвивати творчу уяву та креативні 
якості. 

 
1.2. Межі застосування 
1.2.1. Кожний експерт та Учасник зобов’язаний ознайомитися з даним 

Описом тестового проекту. 
 
1.3. Супроводжуючі документи 
1.3.1. Даний Опис тестового проекту містить інформацію, яка стосується 

конкретної професійної компетенції, її необхідно використовувати разом з 
наступними документами: 

• «World Skills Ukraine». Правила проведення конкурсу. 
• Онлайн-ресурси, вказані в цьому документі. 
• Правила охорони праці та санітарно-гігієнічні норми. 
 
2. КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ОБСЯГ РОБІТ 
Конкурс проводиться для демонстрації та оцінки кваліфікації в даній 

професії, серед учнів старших курсів, випускників ПТНЗ, переможців 
регіональних конкурсів. Конкурсне завдання складається тільки з практичної 
роботи. 

Всі професійні навички, які подані нижче, перевіряються під час 
виконання модулів завдання на моделях підготовлених конкурсантами: 

 
- виконувати прості та класичні, базові та сучасні, чоловічі, жіночі та 

дитячі модельні стрижки із застосуванням прогресивних методів та 
технологічних прийомів з урахуванням індивідуальних особливостей 
людини; 

- виконувати укладання волосся феном способами “бомбаж”, “брашинг” 
та пальцями рук; 

- виконувати гарячу завивку волосся  локонами різних видів та хвилями із 
застосуванням прогресивних інструментів та способів; 



- виконувати прості модельні зачіски із використанням різних типів 
бігуді та з урахуванням індивідуальних особливостей людини; 

- виконувати послуги із холодного укладання волосся хвилями;  
- виконувати модельні зачіски різних типів із довгого волосся. 

 
Технологічна карта (жіноча) 
Учасники конкурсу повинні продемонструвати наступні знання та 

навички: 
- вибір форми стрижки для подальшої роботи з нею. 
- зображення послідовності виконання  стрижки за допомогою 

технологічних схем. 
- зображення розподілу волосяного покриву. 
- зображення напрямів відтягування пасом волосся. 
- зображення виду зрізів волосся. 
- визначення та графічне позначення інструменту, необхідного для 

роботи. 
- зображення завершеного вигляду стрижки. 
 
Стрижка волосся (жіноча) 
Учасники конкурсу повинні продемонструвати наступні знання та 

навички: 
- Виконання стрижки по технологічним картам з використанням 

такого перукарського інструменті, як ножиці, гребінці та фен. 
- Створення (інтерпретація) власного творчого дизайну з 

урахуванням  сучасних комерційних тенденцій. 
- Стрижка волосся за певний час. 
- Вибір стилю стрижки буде визначатись експертами до початку 

конкурсу, враховуючи форму голови. 
- Висушування волосся після стрижки за допомогою фену. 
 
Макіяж (жіночий) 
Учасники конкурсу повинні продемонструвати наступні знання та 

навички: 
- Підбір макіяжу до типу обличчя. 
- Вибір кольорового рішення макіяжу. 
- Виконання макіяжу у відповідності до теми модулів. 
- Використання декору, дозволеного умовами завдання модулів. 
 
Укладання волосся в зачіску (жіноча) за вибраною темою із 
запропонованих: «Молодіжна вечірка», «Українські народні мотиви», 
«Весільна зачіска з авангардним завершенням». Учасники конкурсу 
повинні продемонструвати наступні знання та навички: 
- Створення образу згідно умов виконання модулів. 
- Використання електричного інструменту для укладання волосся. 



- Використання кольорових накладок, валиків, стрічок, сіток, 
гумової тасьми для волосся. 

- Використання різних засобів для укладання волосся. 
 
2.2. Теоретичні знання 
2.2.1. Теоретичні знання необхідні, але вони не підлягають письмово-

тестовій перевірці. 
2.2.2. Знання правил та галузевих нормативів не перевіряється. 
 
2.3. Практична робота 
Конкурсне завдання складається із практичного завдання, яке включає в 

себе аналітичні плани. 
Учасникам конкурсу необхідно здійснити наступні задачі: 
Пошук творчого рішення. 
Організація та планування робочого часу.  
Діагностика волосся. 
Ефективні методи роботи. 
Дотримання правил охорони праці та професійної гігієни. 
Зображення послідовності виконання стрижки на технологічній карті. 
Стрижка волосся. 
Висушування волосся. 
Виконання макіяжу. 
Укладання волосся в зачіску за однією з запропонованих тем, а саме 

«Молодіжна вечірка», «Українські народні мотиви», «Весільна зачіска з 
авангардним завершенням».  

 
В ході роботи вище перерахованих завдань необхідно застосувати 

відповідні технічні і професійні навички. 
 
3. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ 
3.1. Формат і структура Конкурсного завдання 
Конкурсне завдання складається із блоку модулів. 

Модуль Час 
  

Технологічна карта виконання жіночої стрижки на 
довгому волоссі 

 
30 хвилин 

  
Жіноча стрижка на довгому волоссі 

 
1 година 

  
Виконання макіяжу 

 
1 година 

  
Тематична жіноча зачіска на піднятому волоссі 

 
2 години 

 
3.2. Вимоги до проекту Конкурсного завдання  
Модулі конкурсного завдання базуються на вміннях та навичках, 

отриманих під час здобуття професії «Перукар (перукар-модельєр)». 



 
3.3. Розробка конкурсного завдання  
Конкурсне завдання розроблене за зразками, запропонованими 

«WorldSkills Ukraine» (http://www. worldSkills.соm.ua)  
Для текстових документів використаний зразок у форматі Word, для 

креслення – зразок у форматі DWG. 
3.3.1. Хто розробляє конкурсні завдання/модулі  
Конкурсні завдання/модулі розроблені авторською групою Київського 

вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва 
(kvpu46.inf.ua) 

3.3.2. Як і де розробляються конкурсні завдання/модулі 
Конкурсне завдання розробляється за 2 місяці до початку конкурсу 

Експертами відповідної компетенції, а згодом розміщується в закриту групу 
на Дискусійному форумі. Конкурсне завдання затверджується Технічним 
директором за 1 місяць до поточного конкурсу. 

 
3.3.3. Коли розробляється конкурсне завдання 

Час Дії 
Перед 
попереднім 
конкурсом 

Модулі конкурсних завдань розробляються і 
відбираються шляхом голосування Експертів 

Одразу після 
попереднього 
конкурсу 

Вибрані модулі конкурсного завдання оприлюднюються 
на веб-сайті 

Під час конкурсу Голова журі приносять завдання модулів в запечатаних 
конвертах. Остаточний вибір виконується довільно, в 
день проведення конкурсу.  

3.4. Схема виставлення оцінок за конкурсне завдання 
Кожне конкурсне завдання повинно супроводжуватися проектом схеми 

виставлення оцінок, заснованим на критеріях оцінки, які визначаються в 
Розділі 5. 

3.4.1. Проект схеми виставлення оцінок розробляє особа (особи), що 
займається розробкою конкурсного завдання. Детальна остаточна схема 
виставлення оцінок розробляється і затверджується всіма Експертами на 
конкурсі. 

3.4.2. Схеми виставлення оцінок необхідно подати в АСУЗ 
(Автоматизована система управління змаганнями) до початку конкурсу. 

 
3.5. Затвердження конкурсного завдання 
Завдання за відповідною компетенцією затверджується Експертами 

WSU, за умови, що кожен модуль можна виконати в рамках відведеного часу, 
з використанням наявного інструменту і наявного в учасників обсягу знань. 

 
3.6. Вибір конкурсного завдання 
У день початку конкурсу, до старту змагань, Голова журі вибирає один з 

запечатаних конвертів, в яких знаходяться варіанти завдань модулів.  



 
3.7. Узгодження конкурсного завдання (підготовка до конкурсу) 
Узгодженням конкурсного завдання займається Головний Експерт. 
 
3.8. Властивості матеріалу або інструкції виробника 
Учасники можуть мати при собі власне обладнання і препарати для 

виконання модулів конкурсного завдання. Якщо у конкурсу є офіційний 
спонсор, який вимагає використовувати тільки його препарати, спонсор 
повинен сповістити про це Експертів до початку конкурсу, надавши зразки за 
запитом кожного учасника. 

 
4.УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНЦІЄЮ 
4.1. Дискусійний форум 
До початку конкурсу всі обговорення, обмін повідомленнями, співпраця 

і процес прийняття рішень по компетенції відбуваються на дискусійному 
форумі, присвяченому відповідної спеціальності (http://www.worldskills. 
соm.uа). Модератором форуму є Головний експерт WSU (або Експерт WSU, 
призначений на цю посаду Головним експертом WSU). Тимчасові рамки для 
обміну повідомленнями та вимоги до розробки конкурсу встановлюються 
Правилами конкурсу. 

  
4.2. Інформація для учасників конкурсу 
Всю інформацію для зареєстрованих учасників конкурсу можна 

отримати в Центрі для учасників (http://www.worldskills. соm.ua). 
 
4.3. Конкурсні завдання 
Оприлюднені конкурсні завдання можна отримати на сайті worldskills. 

соm.uа і на сторінці для зареєстрованих учасників конкурсу. 
 
4.4. Поточне керівництво 
Поточне керівництво компетенцією проводиться Головним експертом 

по даній компетенції. Група управління компетенцією складається з Голови 
журі, Головного експерта і Заступника Головного експерта. План управління 
компетенцією розробляється за 1 місяць до початку чемпіонату, а потім 
остаточно доопрацьовується під час чемпіонату спільним рішенням Експертів. 

 
5. ОЦІНКА 
В даному розділі описаний процес оцінки конкурсного завдання/модулів 

Експертами. Тут також вказані характеристики оцінок, процедури і вимоги до 
виставлення оцінок. 

 
 
 
 
 
 
 



5.1. Критерії оцінки 
В даному розділі визначено критерії оцінки і кількість виставлених 

балів (суб'єктивні та об'єктивні). Загальна кількість балів за всіма критеріями 
оцінки становить ___ .  

 
 
Модуль Критерії Оцінка 

Суб’єктивна Об’єктивна Загальна 
A Технологічна 

карта виконання 
жіночої стрижки 
на довгому волоссі 

   

B Жіноча стрижка на 
довгому волоссі 

   

C Виконання макіяжу    
D Тематична жіноча 

зачіска на 
піднятому волоссі 

   

Всього    
 
5.2. Бали для об’єктивної оцінки 
Так.  Повний бал 
Ні.  Нульовий бал 
Бали виставляються  за критеріями оцінки роботи в кожному модулі. 
 
5.3. Нарахування суб’єктивних балів 

Видатна робота 10 
Відмінна робота 9 
Дуже хороша робота 8 
Хороша / похвальна робота 7 
Середня робота 6 
Базова робота (мінімальний стандарт, прийнятий в галузі) 5 
Нижче середнього 4 
Слабка робота 3 
Дуже слабка робота 2 
Неприйнятна робота 1 

 
5.4. Критерії оцінки майстерності 
А – Технологічна карта виконання жіночої стрижки на довгому волоссі 
Об'єктивна оцінка 
• Відхилення від Конкурсного завдання; 
• Допущені помилки в правильності та доцільності зображення 

розподілу волосся, напрямку відтягування пасом, видів зрізів та обробки 
волосся; 

• Зображення всіх етапів послідовності виконання стрижки. 
• Чистота виконання роботи. 



 
Суб'єктивна оцінка 
• Загальне враження щодо зображення послідовності виконання 

стрижки. 
В –Жіноча стрижка на довгому волоссі 
Об'єктивна оцінка 
• Відхилення від Конкурсного завдання. 
• Врахування форми голови моделі. 
• Дотримання послідовності відтворення стрижки за технологічною 

картою. 
• Використання інструментів та препаратів. 
Дозволено використовувати ножиці для стрижки, гребінці, затискачі, 
пульверизатор. 
Забороняється використовувати машинку для стрижки волосся, бритву. 
• Дотримання правил безпеки праці. 
 
Суб'єктивна оцінка 
• Стрижка; 
• Форма / силует; 
• Обробка волосся косметичними засобами; 
• Загальне враження від процесу стрижки. 
• Загальне враження від закінченого вигляду стрижки. 
 
 
С – Виконання макіяжу 
Об'єктивна оцінка 
• Відхилення від Конкурсного завдання; 
• Доцільність обраного кольорового рішення; 
• Відповідність макіяжу до теми модуля «D». 
• Використання декору, дозволеного умовами завдання модуля. 
 
Суб'єктивна оцінка 
• Загальне враження від макіяжу. 
 
D – Тематична жіноча зачіска на піднятому волоссі 
Об'єктивна оцінка 
• Відхилення від Конкурсного завдання. 
• Якість підготовленого волосся або текстурування. 
• Використання як мінімум двох або трьох накладок, з числа наданих 

Організатором. 
• Очищення тільки кінчиків волосся (без змін стрижки модуля «В»); 
• Використання доповнень, окрім наданих Організатором. 
• Заборонено використовувати кольорові спреї, кольорові муси, 

кольорові гелі, кольорові маркери, крейду тощо. 
 
Суб'єктивна оцінка 
• Доцільність використаних доповнень наданих Організатором. 



• Загальне враження. 
 
5.5. Регламент оцінки майстерності 
Експерти спільно приймають рішення щодо вибору конкурсних завдань, 

критеріями нарахування балів і оцінки робіт і/або затверджують списки 
матеріалів. Визначення прогнозованих результатів модуля і критерії оцінки 
роботи з волоссям затверджуються Експертами до початку конкурсу. 

Експерти зобов'язані мати повне розуміння термінології та бажаних 
результатів окремих модулів; вони також проходять відповідний інструктаж; 

До початку конкурсу відбувається жеребкування номерів робочих місць 
учасників; 

Експерти з журі і розпорядники повинні стежити за тим, щоб присутні 
на майданчику не перемовлялися занадто жваво в ході конкурсу - це 
відволікає учасників. 

 
Нарахування балів 
Експерти, зайняті суддівством, в ході конкурсу засідають не на 

майданчику проведення конкурсу, а в окремому приміщенні. 
Коли Експерти знаходяться в приміщенні для журі, з робочих місць 

учасників повинні бути прибрані всі інструменти та позначення про них. 
Після чого, група для нарахування балів виходить на майданчик для 
здійснення суддівства. 

Якщо Експерт оцінює роботу учасника зі свого регіону, ця оцінка не 
зараховується. 

Журі зобов'язане залишити майданчик проведення конкурсу і перейти в 
окрему кімнату (приміщення журі), після здійснення оцінювання кожного 
модуля. 

Оцінювання експертами відбувається в два етапи. 
Перший етап проводять після виконання модулів A, B. 
Другий етап - після виконання модулів C, D. 
Експерти не зайняті суддівством, виконують функції Розпорядників, 

Об'єктивного і Суб'єктивного журі, і спостерігають за дотриманням правил 
учасниками. 

Розпорядники повинні постійно бути присутнім на майданчику 
проведення конкурсу. 

Експерти, які не є розпорядниками або не зайняті в об'єктивних і 
суб'єктивних журі, не повинні бути присутніми на майданчику проведення 
конкурсу. 

Після закінчення нарахування балів, Експерт та учасник можуть увійти, 
щоб сфотографувати роботу. 

Коли всі Експерти закінчать нарахування балів, Експерти повинні 
підійти до Головного експерту з табелями балів. 

 
Нарахування об'єктивних балів 
У кожного завдання є індивідуальні критерії, які учасник і Експерт 

отримують до початку конкурсу. Ці ж критерії використовує Об'єктивне журі 
в ході конкурсу для запису штрафних балів. 



 
Штрафні бали 
Штрафні бали можуть нараховуватися в наступних випадках. 
Будь-яка допомога моделі учаснику конкурсу забороняється. 
Поради з боку: розмови учасників з глядачами можуть бути оцінені як 

консультування. Будь-які такі випадки розглядаються як порушення, або навіть 
як привід для дискваліфікації, якщо факт розмови засвідчений, як мінімум 
двома Експертами. 

Дотик до моделі:  після закінчення модуля, коли надійшло розпорядження 
учасникам конкурсу відкласти інструменти. 

Використання матеріалів, обладнання, інструментів або аксесуарів, які не 
є частиною індивідуальних критеріїв модуля. 

Кожен модуль повинен мати індивідуальний образ в тих випадках, коли 
завдання подібне за своїм змістом. 

Сторонні поради від Експертів, перекладачів або через периметра (від 
глядачів). 

Недотримання санітарних норм, порушення правил безпеки праці. 
Учасники не повинні приховувати свою продукцію. 
Якщо учасником були допущені порушення, з об'єктивної оцінки 

віднімається один бал.  
Два або більше порушень призводять до дискваліфікації. 
 
Завершення і враження 
Закінчена робота повинна відповідати Обґрунтуванню кожного модуля. 
При оцінці загального враження технологічної карти, стрижки, макіяжу 

та укладання волосся в зачіску, береться до уваги лінія, форма, баланс і 
текстура. 

 
6. ГАЛУЗЕВІ  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 
Див. документацію з безпеки праці. 
Під час конкурсу учасникам  необхідно дотримуватись загальних правил 

та вимог, зокрема. 
1.  Перед початком роботи перевіряють електричний інструмент на 

справність, цілісність шнура та вилки. 
2. Інструменти , необхідні для роботи механічно очищують та 

дезінфікують спеціальними  дезінфікуючим розчином. 
3. Електричний інструмент очищують сухими серветками. 
4. Електроінструмент при вимкнені з розетки тримають за вилку, а не за 

провід. 
5. Гребінці, інший інструмент з гострими кінцями зберігають тільки на 

піддзеркальнику. 
6. Працюють у закритому, зручному взутті без підборів. 
7. У випадку травмування необхідно проінформувати експерта підняттям 

руки для отримання  медичної допомоги. 
 
7. МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ 
7.1. Інфраструктурний лист 



В Інфраструктурному листку вказують все обладнання, матеріали, 
пристосування, які надаються Організатором та Спонсорами.  

З Інфраструктурним листком можна ознайомитись на веб-сайті 
Організатора. 

В Інфраструктурному листку не зазначаються предмети, які учасники 
та/або Експерти  WSU мають приносити з собою, а також предмети, які 
забороняється приносити учасникам. 

7.2. Дезінфікуючі та основні косметичні засоби учасникам надаються 
Організатором та Спонсорами конкурсу. 

7.3. Учасники виконують тестові завдання з використанням власного 
інструменту. 

Доповнення до жіночих зачісок, робочий одяг учасникам та захисний 
одяг моделям надаються  Організатором.  

Одяг моделей (блуза з коротким рукавом або теніска, довгі брюки)  має 
бути чорного кольору. 

7.4. Забороняються для використання в модулі B електричні машинки та 
бритви для стрижки волосся.  

7.5. Моделям заборонено допомагати учасникам при виконанні завдання 
модулів. 

 
8. ПОДАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ВІДВІДУВАЧАМ І ЖУРНАЛІСТАМ 
8.1. Максимальне залучення відвідувачів і журналістів 
Нижче наводиться список можливих способів максимізації залучення 

відвідувачів і журналістів в процес. 
• Пропозиція спробувати себе в професії; 
• Профорієнтація для школярів; 
• Демонстраційні екрани, слайд-шоу; 
• Описи конкурсних завдань; 
• Інформація про учасників ( «профілі» учасників); 
• Кар'єрні перспективи; 
• Висвітлення ходу конкурсу. 
 

 
 
              

 



 
 

9. СХЕМА КОНКУРСНИХ МАЙДАНЧИКІВ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


