
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС  

 «ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО» 

 
1. ВСТУП 

 
1.1. Назва і опис досвіду/компетенції 

 

1.1.1. Досвід/компетенція називається « Перукарське мистецтво». 

1.1.2. 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. Актуальність і важливість даного документа 

Цей документ містить інформацію про стандарти необхідні для участі в 

конкурсі в компетенції «Перукарське мистецтво», а також принципи, методи і 

процедури оцінювання, якими необхідно керуватися в ході конкурсу. Кожен 

Експерт і Конкурсант повинен знати і розуміти «Технічний опис». 

 

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 навчальних закладів професійно-технічної освіти. 

Конкурсне завдання складається тільки з практичної роботи. 

Всі професійні навички, які подані нижче, перевіряються під час 

виконання  завдання на моделях підготовлених конкурсантами. 

Учасники конкурсу повинні продемонструвати наступні знання та 

навички: 

 вибір форми стрижки для подальшої роботи з нею; 

 чистота виконання роботи; 

 висушування і укладання волосся після стрижки за допомогою 

фену; 

 використання різних засобів для укладання волосся. 

 

2.1. Теоретичні знання 

2.1.1. Теоретичні знання необхідні, але вони не підлягають письмово-

тестовій перевірці. 

2.1.2. Знання правил та галузевих нормативів не перевіряється. 

 

2.2. 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; 

 стрижка волосся; 

 висушування волосся; 

 укладання волосся. 

В ході роботи вище перерахованих завдань необхідно застосувати 

відповідні технічні і професійні навички. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ 

 

3.1. Формат/структура Конкурсного завдання 

Конкурсне завдання складається із модуля. 

Модуль Час 

А Чоловіча салонна стрижка і укладання волосся 40 хвилин 

 

3.2. Вимоги до проекту Конкурсного завдання  

Модуль конкурсного завдання базується 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.worldskillsukraine.org/) 

Для текстових документів використаний зразок у форматі Word. 

3.3.1. Хто розробляє конкурсне завдання/модуль  

Конкурсне завдання/модуль розроблений авторською групою 

KALKATOFF (http://www.kalkatoff.com) & Приватний заклад вищої освіти 

«АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» 

(http://mixmd.edu.ua).  

Контактна особа: Карбовська Ю.С., 0677972172 (karbovskaya.j@gmail.com).  

 

3.4. Схема виставлення оцінок за конкурсне завдання 

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 конкурсне завдання можна виконати в рамках відведеного 

часу, з використанням наявного інструменту і наявного в учасників обсягу 

знань. 

 

3.6. Узгодження конкурсного завдання (підготовка до конкурсу) 
Узгодженням конкурсного завдання займається Головний Експерт. 

 

3.7. Властивості матеріалу або інструкції виробника 
Учасники можуть мати при собі власне обладнання і препарати для 

виконання  конкурсного завдання.  

 

http://www.worldskillsukraine.org/
http://www.kalkatoff.com/
http://mixmd.edu.ua/
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4. УПРАВЛІННЯ НАВИЧКАМИ І КОМУНІКАЦІЯ 

 

4.1. Дискусійний форум 

До початку конкурсу всі обговорення, обмін повідомленнями, співпраця 

і процес прийняття рішень по компетенції відбуваються на дискусійному 

форумі, присвяченому відповідній спеціальності. Модератором форуму є 

Головний експерт WSU (або Експерт WSU, призначений на цю посаду 

Головним експертом WSU).  

  

4.2. Інформація для учасників конкурсу 

Всю інформацію для зареєстрованих учасників конкурсу можна 

отримати в Центрі для учасників (http://www.worldskillsukraine.org/). 

 

4.3. Конкурсні завдання 

Оприлюднені конкурсні завдання можна отримати на сайті 

(http://www.worldskillsukraine.org/) 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 та Головного експерта. План управління компетенцією розробляється за 

1 місяць до початку конкурсу, а потім остаточно доопрацьовується під час 

конкурсу спільним рішенням Експертів. 
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5. ОЦІНЮВАННЯ 

 

В даному розділі описаний процес оцінки конкурсного завдання 

Експертами.  

 

5.1. Критерії оцінки 

В даному розділі визначено критерії оцінки і кількість виставлених 

балів (від 0 до 100 в загальному підсумку). 

 

Таблиця оцінювання журі конкурсу 

 

 

5.2. 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; вони також 

проходять відповідний інструктаж. 

Експерти з журі і розпорядники повинні стежити за тим, щоб присутні 

на майданчику не перемовлялися занадто жваво в ході конкурсу – це 

відволікає учасників. 

 

 

 

№ 
Критерії 

оцінювання 

Учасники (номер згідно жеребкування) 
Макс. 

бал 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Організація робочого 

місця 
                              10 

  

2. 
Дотримання умов 

підготовки моделі  
                              15 

  

3. 
Чистота виконання 

роботи 
                              35 

  

4. 

Відповідність форми, 

лінії, техніка 

виконання стрижки та 

укладання 

                              30 

  

5. 

Дотримання 

встановленої норми 

часу (40 хв.) 

                              10 

  

Загальний бал:                               100   



Нарахування балів 

Журі для нарахування балів виходять на майданчик для здійснення 

суддівства. 

Журі зобов'язане залишити майданчик проведення конкурсу і перейти в 

окрему кімнату (приміщення журі). 

Після закінчення нарахування балів, Експерт та учасник можуть увійти, 

щоб сфотографувати роботу. 

Коли всі журі закінчать нарахування балів, повинні підійти до Голови 

журі з табелями 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. 

Недотримання санітарних норм, порушення правил безпеки праці. 

Учасники не повинні приховувати свою продукцію. 

Два або більше порушень призводять до дискваліфікації. 

 

Завершення і враження 

Закінчена робота повинна відповідати обґрунтуванню модуля. 

При оцінці загального враження стрижки та укладання волосся, береться 

до уваги лінія, форма, баланс і текстура. 

 

 

6. ГАЛУЗЕВІ  ВИМОГИ 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. Електричний інструмент очищують сухими серветками. 

3. Електроінструмент при вимкнені з розетки тримають за вилку, а не за 

провід. 

4. Гребінці, інший інструмент з гострими кінцями зберігають тільки на 

піддзеркальнику. 

5. Працюють у закритому, зручному взутті без підборів. 

6. У випадку травмування необхідно проінформувати Експерта підняттям 

руки для отримання  медичної допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 



7. МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

7.1. Інфраструктурний лист 

В інфраструктурному листі представлена детальна інформація, що 

забезпечується Організатором змагань. 

 

7.2. Матеріали, обладнання та інструменти 

Робочий одяг учасникам та захисний одяг моделям надаються  

організатором Конкурсу.  

Одяг моделей (дрес-код чорний)  має бути чорного кольору. 

Поза інфраструктурним листом для виконання завдання конкурсанти 

застосовують власні інструменти та засоби для укладання волосся. 

Нижче приведений перелік необхідних матеріалів та інструментів, які 

конкурсанту потрібно мати: 

 одноразові комірці; 

 комбіновані гребінці; 

 прямі ножиці; 

 пульверизатор; 

 фен; 

 тример; 

 всі види фіксуючих засобів (гелі, воски, лаки). Кольорові спреї 

заборонено. 

Заборонено приносити та застосовувати будь-які електромашинки, 

філірувальні ножиці для стрижки волосся (крім окантування потилиці та скронь 

тримером). 

 

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; 

 кар'єрні перспективи; 

 висвітлення ходу конкурсу. 

 

 

 


