
 
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС  

 

КОМПЕТЕНЦІЯ «ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО» 
 

Технічний опис містить наступні розділи: 

1. ВСТУП 

2. КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ОБСЯГ РОБІТ 

3. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ 

4. ОЦІНКА 

5. ГАЛУЗЕВІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

6. МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформацію про Конкурс можна отримати на сайті 

http://www.worldskillsukraine.org 

 

 

http://www.worldskillsukraine.org/


1. ВСТУП 
1.1. Назва та опис компетенції 

Назва компетенції: Перукарське мистецтво 

 

Опис компетенції 

Праця 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 Учасник зобов’язаний ознайомитися з даним Описом. 

 

1.3. Супроводжуючі документи 

1.3.1. Даний Опис містить інформацію, що стосується конкретної 

професійної компетенції, її необхідно використовувати разом з такими 

документами: 

 «WorldSkills 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. Конкурсне завдання складається тільки з практичної роботи. 

Всі професійні навички, які наведені нижче, перевіряються під час 

виконання  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. 

 

Чоловіча салонна стрижка і укладання волосся 

Учасники конкурсу повинні продемонструвати знання та навички, а 

саме: 

- вибір форми стрижки для подальшої роботи з нею; 

- чистота виконання роботи; 



- висушування і укладання волосся після стрижки за допомогою 

фену; 

- обробка волосся косметичними засобами; 

- створення образу згідно з умовами; 

- використання електричного інструменту для укладання 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 такі завдання: 

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. 
 

 

3. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ 

3.1. Формат і структура Конкурсного завдання 

Конкурсне завдання складається із модуля. 

Модуль Час 

А Чоловіча салонна стрижка і укладання волосся 40 хвилин 

 

3.2. Вимоги до Конкурсного завдання  

Модуль конкурсного завдання базується на вміннях та навичках, 

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

 

Конкурсне завдання/модуль розроблений авторською групою 

KALKATOFF (http://www.kalkatoff.com) & Приватним закладом вищої освіти 

«АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі»                          

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

Контактна особа: Карбовська Ю. С. 067 797 21 72 

 

3.4. Схема виставлення оцінок за виконання конкурсного завдання 

Конкурсне завдання повинно супроводжуватися схемою виставлення оцінок, 

заснованим на критеріях оцінки. 

Схеми виставлення оцінок необхідно подати до початку конкурсу. 

 

http://www.kalkatoff.com/
http://mixmd.edu.ua/


3.5. Властивості матеріалу або інструкції виробника 

Учасники можуть мати при собі власне обладнання і препарати для 

виконання  конкурсного завдання.  

 

4. ОЦІНКА 

4.1. Критерії оцінки 

У даному розділі визначено критерії оцінки і кількість виставлених 

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

оцінки становить 100 балів.  

 

 

Модуль Критерії Оцінка 

Суб’єктивна Об’єктивна Загальна 

A Чоловіча салонна 

стрижка і 

укладання волосся 

   

Всього    

 

4.2. Бали для об’єктивної оцінки 

Так.  Повний бал 

Ні.  Нульовий бал 

 

4.3. 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 

 

4.4. Критерії оцінки майстерності 

Об'єктивна оцінка: 

• Відхилення від конкурсного завдання 

• Врахування форми голови моделі 

• Чистота виконання роботи 

 

Суб'єктивна оцінка 

• Стрижка 

• Форма / силует 

• Обробка волосся косметичними засобами 

• Загальне враження від процесу стрижки та укладки 



Нарахування об'єктивних балів 

У кожного завдання є індивідуальні критерії, які Учасник і Експерт 

отримують до початку конкурсу. Ці ж критерії використовує журі під час 

конкурсу для запису штрафних балів. 

 

Штрафні бали 

Штрафні бали можуть нараховуватися у таких випадках: 

будь-яка допомога моделі учаснику конкурсу; 

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; 

приховування учасниками своєї продукції. 

 

Якщо учасником були допущені порушення, з об'єктивної оцінки 

віднімається один бал.  

Два або більше порушень призводять до дискваліфікації. 

 

Завершення і враження 

При оцінці загального враження стрижки та укладання волосся береться 

до уваги лінія, форма, баланс і текстура. 

 

5. ГАЛУЗЕВІ  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

Під час конкурсу учасникам  необхідно дотримуватись загальних правил 

та вимог, зокрема: 

1. Перед початком роботи перевірити електричний інструмент на 

справність, цілісність шнура та вилки. 

2. Електроінструменти очищають 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. 

 

6. МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ 

В Інфраструктурному листку не зазначаються предмети, які учасники 

мають приносити з собою, а також предмети, які забороняється приносити 

учасникам. 

Робочий одяг учасникам (фартух) та (спецпеньюар) моделям надаються  

організатором Конкурсу.  

Одяг моделей має бути чорного кольору. 

 

 

 


