
Секція педагогічних працівників професії сфери послуг 
 

Професії «Перукар (gерукар-модельєр)», «Манік’юрник» 

 

Підручник "Основи перукарської справи" Горбатюк Н.А., Зінченко О.І., Откидач Г.І., 

Мазніченко Ю.Ф., Дирконос О.М., Чуняк Г.І. https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-

posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-osnovi-perukarsko-spravi-

gorbatyuk-na-znchenko-o-otkidach-g-maznchenko-yuf-dirkonos-om-chunyak-g/ 

Електронний підручник "Основи санітарії і гігієни у сфері послуг" (професії  «Перукар 

(перукар-модельєр)», «Манік’юрник», «Педик’юрник») http://tc-2.pto.org.ua/ 

Навчально-методичний комплект з професії "Перукар" (кваліфікація: перукар) (творча група 

педагогів Дніпропетровщини) 

Навчальний посібник для учнів ЗП(ПТО) з професії «Перукар (перукар-модельєр) Старик Ю.І. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Wl4vgHhE4onN5XzpaEtKuW45AHIjSq_r 

Методичні розробки уроків виробничого навчання з перукарської справи "Виконання базової 

жіночої модельної стрижки «Каскад»." (НМЦ ПТО у Рівненській області) 

Методична розробка уроку"Завивика волосся за допомогою щипців "праска""(майстер 

виробничого навчаня Краматорського вищого професійного училища Ряскова В.А, Донецька 

область) 

Методична розробка урокуТипові помилки під час виконання фарбування волосся, їх 

причини та способи уникнення.(Помаранська Н.Є. Рівненський професійний ліцей). 

Методична розробка уроку Виконання фарбування волосся сучасним техніками SunLight. 

Перукар (перукар-модельєр) (Кирилюк Д.А. ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної 

освіти сервісу та дизайну“). 

Методична розробка уроку Виготовлення складних прикрас та постижерних доповнень. 

Перукар (перукар-модельєр) (Радченко О.О. ДПТНЗ „Березнівське вище професійне училище“) 

Типові помилки під час виконання фарбування волосся, їх причини та способи  

уникнення. (Помаранська Н.Є. Рівненський професійний ліцей). 

Майстер-клас «Зачіска «Афрокудрі»https://youtu.be/lGaI9_H9kWg 

Майстер-клас  «Виконання базовихмодельних зачісок»https://youtu.be/ccfqgJHByLw 

Майстер-клас «Весільна зачіска»https://youtu.be/XZKy_A4oY8Q 

Майстер-клас «Високий пучок»https://youtu.be/mDKKPOXrpqg 

Майстер-клас «Жіноча стрижка на довге волосся каскадної форми»https://youtu.be/-

NR3c5QZMEo 

Майстер-клас «Виготовлення декоративних прикрас для оформлення 

зачісок»https://youtu.be/3qIlTS-R0W8 

Майстер-клас «Кислотний педикюр»https://youtu.be/2UuFpXORwR8 
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