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Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

за професією: 5141 Візажист 
Кваліфікація: візажист 

 

№ 

з/п 
Напрям підготовки 

Кількість годин 

Всього годин ЗПБ ВЗЖ-1 ВЗЖ-2 ВЗЖ-3 ВЗЖ-4 

1 Загальнопрофесійна підготовка 37 37     

1.1 Основи ринкової економіки 10 10     

1.2 Основи трудового законодавства 10 10     

1.3 Інформаційні технології 10 10     

1.4 Основи професійної етики 7 7     

2 Професійно-теоретична підготовка 221 86 (+5) 32 (+22) 34 (-9) 16 (+1) 53 (-19) 

2.1 Охорона праці 30 30     

2.2 Візажна справа 114 19 11 19 12 53 

2.3 Матеріалознавство  21 10 3 8   

2.4 
Основи пластичної анатомії та фізіології шкіри 

обличчя 
17 17     

2.5 Санітарія та гігієна  6 6     

2.6 Спеціальне малювання  33 4 18 7 4  

3 Професійно-практична підготовка 484 (+6) 18 24 (-35) 60 (-11) 30 (-41) 352 (+93) 

3.1 Виробниче навчання 246 18 24 60 30 114 

3.2 Виробнича практика 238     238 

4 Консультації 20      

5 Державна кваліфікаційна атестація  7      

6 Загальний обсяг навчального часу(без п.4) 742 141 56 94 46 405 

* Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.  Години,  відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.  
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Професія 5141 «Візажист» 
Кваліфікація: візажист 

 

Загальнопрофесійна підготовка 
 

Одиниця модуля Предмет 
Кількість 

годин 
Зміст програми 

Загальнопрофесійний 

блок 

Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва 

 

 

10  Тема. Галузева структура економіки України 

Розвиток економіки України на сучасному етапі. Основні галузі 

економіки України. Галузева структура економіки України. 

Тема. Попит, пропонування, ринкова ціна у функціонуванні 

економіки. Ринкова рівновага  
Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Ринкове 

пропонування: зміст, функція пропонування від ціни. Нецінові чинники 

попиту та пропонування. Ціна ринкової рівноваги: зміст, графічне 

відображення. Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні. 

Причини та наслідки неринкового ціноутворення. 

Тема. Підприємство як суб’єкт господарювання 

Підприємство: поняття, цілі, напрямки діяльності. Закон України «Про 

підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Види 

підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми 

підприємств.  

Тема. Державна підтримка розвитку підприємства і 

підприємницької діяльності 

Правові акти про підприємства. Загальні правові, економічні та 

соціальні засади здійснення підприємницької діяльності громадянами та 

юридичними особами. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької 

діяльності.  

Тема. Реорганізація і ліквідація підприємств сфери послуг 
Життєвий цикл підприємства. Реорганізація підприємств. Причини 

і процедура. Ліквідація підприємств. Причини і процедура. 

Банкрутство. 
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Тема. Планування та управління підприємницькою діяльністю 

Поняття, види планування на підприємстві. Стратегії підприємства. 

Бізнес-план, як інструмент  підприємницької діяльності, призначення і 

структура бізнес-плану підприємства. 

Зміст управлінської діяльності. Функції управління. Принципи 

менеджменту. Суть, принципи та функції маркетингу, його види. Вивчення 

конкурентного середовища. 

Тема. Виробнича діяльність підприємницьких структур. 

Ефективність використання виробничих фондів 
Діяльність підприємницьких структур у сфері послуг. Технологія 

надання послуг. Показники виробничої діяльності у сфері послуг. 

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання. 

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура 

основних виробничих фондів на підприємствах сфери послуг. 

Показники зношення основних фондів. 

Показники руху основних фондів. 

Амортизація основних фондів. 

Тема. Фінансова база підприємств сфери послуг 
Собівартість  послуг,  її структура. Система ціноутворення. Ціна. 

Прибуток та його економічна природа. Рентабельність підприємств сфери 

послуг.  

Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи оплати праці. Тарифна 

система оплати праці у перукарській справі. Призначення, порядок 

встановлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, 

розцінок. Приклади для розрахунку. 

 Основи трудового 

законодавства 

10 Тема. Основні трудові права та обов’язки працівників. 
      Конституція України про права і свободи людини і громадянина. Основні 

трудові права і обов’язки працівників. Особливості регулювання праці деяких 

категорій працівників. 

Тема. Положення та зміст трудового договору. 

Трудовий договір, його зміст. Сторони трудового договору. Гарантії при 

укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Укладення трудового 

договору.  

Тема. Форми трудового договору.  
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     Трудовий договір в письмовій формі. Контракт як особлива форма 

трудового договору. Терміни трудового договору. Випробні терміни при 

прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу.  

Тема. Строки укладання трудового договору. 
      Безстроковий та строковий трудовий договір. Реєстрація трудового 

договору. Трудові книжки. 

Тема. Соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві.  
       Гарантії забезпечення права на працю звільненим працівникам. Порядок 

їх звільнення. Зайнятість населення. 

Тема. Підстави припинення трудового договору. 

      Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору 

з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу, за 

вимогами профспілкового органу. 

Тема. Підстави припинення трудового договору. 

      Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору 

з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу, за 

вимогами профспілкового органу. 

 Основи професійної 

етики 

7 Тема. Основи професійної етики 

Індивідуальні психологічні властивості особистості. Особливості спілкування 

у сфері послуг. Психологічні властивості поведінки людини. Характер. 

Причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничому 

колективі. Основні психологічні вимоги до візажиста. Моральні вимоги до 

роботи візажиста. Підходи до забезпечення сприятливого психологічного 

клімату в колективі. Професійна поведінка візажиста. Кодекс культури. 

Інформаційні 

технології 

10 Тема. Інформація та інформаційні технології 

Охорона праці під час роботи в комп’ютерному класі. Техніка безпеки 

при роботі за ПК. Санітарно-гігієнічні умови праці. 

Поняття про інформацію. Види. Властивості.  

Поняття про інформаційні технології. Етапи розвитку ІТ. Стан сучасного 

розвитку ІТ.  

Тема. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 

Програми створення текстових документів MS Word.  

Таблиці в текстовому документі (способи створення, редагування). 

Вставка в текстовий документ графічних зображень. 
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Мультимедійні технології. 

Загальні відомості про засоби  створення  презентацій. PowerPoint. 

Налаштування анімацій, фону, переходів, кнопок дій у презентаціях. 

Лабораторно-практична робота 

1. Програма MS Word. Робота з таблицями та зображеннями  

2. Створення презентації «Моя майбутня професія». 

3. Створення публікації «Інновації в професії». 

Тема. Мережні системи та сервіси 
Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні 

і глобальні мережі.  

Загальні відомості про Internet, електрону пошту. 

Пошук інформації в мережі Інтернет 

Лабораторно-практична робота 

4. Пошук інформації в мережі Internet за професією. 

         5. Робота з електронною поштою. 

 

Професійно-теоретична підготовка 

 

 Охорона праці 30 Тема. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення 

охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і 

порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при 

підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.  

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Закон України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Закон України „Про колективні договори і угоди». 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на 
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охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний 

договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під 

час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови 

праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з 

охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці невідповідність вимогам нормативно-

правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює 

порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань 

працівників і посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників 

засобами індивідуального та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здо-

ровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і 

професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних 

захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та 

захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, 

методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь.  

Тема. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 
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Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт за професіями в галузі. 

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при 

експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться 

до даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони 

безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні 

надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Засоби колективного та 

індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у 

галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист 

від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. 

Мікроклімат виробничих приміщень. У Прилади контролю безпечних умов 

праці, порядок їх використання. Правила та заходи щодо попередження 

нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-

виробничих приміщеннях навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та 

умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх 

умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх 

вплив на Безпеку праці. 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в 

професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова 

сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підви-

щеною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі. 
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Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з 

приміщень у разі аварії. 

Тема. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил 

використання опалюваних систем, електронагрівальних прикладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин. Організаційні та технічні протипожежні заходи. 

Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення. Умови 

горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і 

горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали 

та конструкції. Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, 

пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту 

об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для 

пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, 

будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах 

галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних, 

значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами 

хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і 

тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і 

параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння 

та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. Параметри і 

властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня 

руйнування промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для вироб-

ництв підвищеної вибухонебезпеки. 
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Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та 

їх наслідки.  

Тема. Основи електробезпеки 
Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження 

людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість 

дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. 

Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга 

доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення 

та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електро-

світильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози.  

Тема. Основи гігієни праці. Медичні огляди 
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, 

вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх 

вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, 

біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності 

людини, викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально-профілактичне харчування. 
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Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. Вимоги до 

опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних 

та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та 

вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення. Санітарно-побутове забезпечення 

працівників. 

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 

року.  

Тема. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 
Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Основні 

принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, 

швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом 

під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з 

ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот» чи „з 

носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непря-

мий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного 

дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша 

допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. Надання 

першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому 

та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 



12 

 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. Ознаки 

отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при 

отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Транспортування 

потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до 

транспортних засобів. 

Візажна справа 19 Тема: Розвиток візажного мистецтва 

Основні поняття про косметику та  макіяж,  історію розвитку косметики та 

макіяжу в різні історичні епохи. 

Тема: Основи візажної справи 
Кваліфікаційні вимоги до візажиста. Основні поняття про організацію 

робочого місця візажиста. Основні поняття про інструмент, пристосування: 

будову, призначення, правила використання та догляду за ними; санітарно-

гігієнічні вимоги до інструментів, візажної білизни. Основні правила 

виконання підготовчих та заключних робіт з обслуговування клієнта. 

Тема: Підготовка обличчя  до виконання макіяжу 

Основні правила підготовки обличчя перед виконанням макіяжу. 

Послідовність виконання процедур. Демакіяж. Засоби для очищення шкіри 

(демакіяжу), вимоги до якості. Поняття про масажні лінії обличчя та типи 

шкіри. Етапи догляду за обличчям. Допоміжні засоби по догляду за 

обличчям. Інструменти та пристосування, що використовуються при 

виконанні демакіяжу та процедурах зі зволоження шкіри. 

Лабораторно-практична робота: 

Напрацювання початкових навичок з демакіяжу обличчя. 

Матеріалознавство 10 Тема: Компоненти косметичної продукції 

Загальні відомості про косметичні засоби, що використовуються в візажі. 

Ліпіди (жири та масла). Віск та віскоподібні речовини. Силіконові воски та 

масла. Поліспирти. Спирти. Смоли. Продукти переробки нафти. Колоїди. 

Консерванти. Дезинфікуючі речовини. Антиоксиданти. Розчинники. 

Емульгатори. Вітаміни. Біостимулятори. Дія різних видів сировини на шкіру. 

Лабораторно-практична робота:   

Ознайомлення з натуральними зразками та властивостями сировини для 

косметичної промисловості. 

Основи пластичної 17 Тема. Основи дерматології 
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анатомії та фізіології 

шкіри обличчя 

Будова шкіри. Функції шкіри. Захворювання шкіри. 

Лабораторно-практична робота 

Визначення захворювань шкіри 

Тема. Типи шкіри і регулярний догляд 

Догляд за нормальною шкірою. Догляд за сухою шкірою. Догляд за жирною 

шкірою. Догляд за комбінованою шкірою. Методи визначення типу шкіри за 

її станом, жирністю і кислотністю. Характерні особливості всіх типів шкіри 

та їхні відмінності. 

Лабораторно-практична робота 

Визначення типів шкіри, за її станом, жирністю і кислотністю 

Тема. Старіння шкіри. Основні принципи косметичного догляду 

Вікові зміни шкіри. Процеси, що відбуваються під час старіння шкіри, їх 

вплив на стан шкіри. Догляд за шкірою обличчя. 

Санітарія та гігієна 6 Тема. Санітарія і гігієна виробництва 

Поняття санітарії та гігієни на виробництві; санітарно-гігієнічні вимоги до 

облаштування та обладнання салонів-краси, санітарні вимоги до роботи 

майстра. Види дезінфекції та способи проведення дезінфекції у салонах 

краси. Дезінфікуючі засоби та санітарні вимоги до них. Правила особистої 

гігієни візажиста та дотримання санітарних норм і правил при виконанні 

різних видів візажних послуг. 

Лабораторно-практична робота 

1. Розроблення рекомендацій, щодо дотримання правил гігієни та 

санітарії на робочому місці та при обслуговуванні клієнтів. 

Спеціальне 

малювання 

4 Тема. Оволодіння основами спеціального малювання 

Приладдя та матеріали для малювання, правила користування ними; поняття 

про композицію малюнка; метод перспективних зображень; закони лінійної 

та повітряної перспективи;  поняття про пропорції; послідовність малювання 

геометричних тіл та фігур; світлотінь та її особливості; основні виразні 

засоби малюнку; виявлення тоном форми геометричних фігур. 

Лабораторно-практичні роботи:  

 Зображувати геометричні фігури штрихом, тоном, тінями; малювання куба, 

циліндра, кулі, конуса; побудова геометричних тіл і фігур; композиційне 

розміщення на аркуші паперу предметів з дотриманням їх пропорцій і 

взаємного розташування 
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Професійно-практична підготовка 

 

 Виробниче навчання 18 Тема. Оволодіння основами візажної справи  

Ознайомлення учнів зі змістом робіт професії, роботою  структурних 

підрозділів підприємства, правилами внутрішнього розпорядку. 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки у візажних салонах. 

Вимоги безпеки праці на робочому місці.  Правила безпеки праці при 

виконанні візажних робіт. Особиста гігієна працівників візажних салонів. 

Засвоєння  прийомів володіння інструментами. Підготовчі та заключні роботи 

з обслуговування клієнтів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці 

та санітарії. 

Вправи: 

Освоєння прийомів роботи з візажним інструментом: 

- прийоми тримання візажних інструментів; 

- тренування рук у роботі з ними; 

- організація робочого місця для виконання різних видів візажних робіт; 

- раціональне розташування інструментів та приладів; 

- дезинфекція інструментів. 

Освоєння навичок з підготовки клієнта для виконання різних видів макіяжу: 

- використання візажної білизни відносно видів роботи; 

- прийоми роботи з пристосування та зняття захисної білизни з клієнта. 

 

Професійно-теоретична підготовка 

 

Модуль  ВЗЖ-1 

«Оволодіння 

основними 

навичками 

виконання макіяжу» 

 32  

 Візажна справа 11 Тема: Освоєння прийомів послідовного виконання макіяжу 

Вимоги до технології виконання макіяжу. Прийоми послідовного виконання 

макіяжу. Етапи роботи з клієнтом після демакіяжу обличчя. Цілі тонування 
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обличчя. техніку нанесення тональних засобів, закріплення основи. 

Особливості роботи з пудрою, основні правила та методи. Послідовність 

виконання макіяжу очей, брів, вуст; особливості нанесення рум'ян. 

Інструменти й пристосування, що використовуються при виконанні макіяжу. 

Вимоги до виконання заключних робіт.  

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з тонування обличчя. 

 Матеріалознавство 3 Тема: Декоративна косметика для тонування шкіри 
Засоби, що використовуються для тонування шкіри, вимоги до них, правила 

підбору залежно від типу і кольору шкіри клієнта. 

Спеціальне 

малювання 

18 Тема.  Освоєння прийомів послідовного виконання макіяжу 

Завдання та мета дисципліни “малюнок”. Матеріали, які необхідні для 

навчального малюнку. Конструкція форми з точки зору її просторової 

організації, матеріалу з якого вона створена, її функціональне призначення. 

Композиція зображення на аркуші паперу. Компасні лінії в малюнку. Процеси 

малювання прямих і кривих ліній під різними кутами. Послідовність 

малювання простих геометричних фігур. Композиція стилю. Структура теорії 

композиції. Всеоб’ємність  законів композиції для всіх видів мистецтва і 

будь-якого проявлення творчої діяльності людини. Спрямованість композиції 

стилю. Структура предмету “композиція” за її  теоретичною основою. 

Категорії композиції. Засоби композиції. Властивості і якості композиції. 

Лабораторно-практичні роботи: 

Створення композиції в квадраті. 

          Схема  побудови голови в фас за модульною системою. Схема  

побудови голови  в різних положеннях. Світло - тіньова  ліпка голови. 

Обробка  деталей та форм. 

      Лабораторно-практичні роботи: 

Пропорції голови, схематична побудова обличчя. 

Малюнок голови (анфас, фас, профіль) тоном.  

 

Професійно-практична підготовка 

 

 Виробниче навчання 24 Тема. Освоєння прийомів послідовного виконання макіяжу. 

Організація робочого місця візажиста; застосовування інструментів; 
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визначення типів обличчя і підбір засобів для тонування обличчя, макіяжу 

очей, брів, вуст; виконання тонування обличчя з нанесенням тональних 

засобів; нанесення  пудри на обличчя різними способами; макіяж очей, брів із 

нанесенням різних видів тіней для повік з урахуванням підбору тіней; 

підведення очей з використанням різних косметичних засобів; 

підфарбовування брів і вій; нанесення рум'ян з урахуванням підбору 

кольорової гами; заключні роботи з обслуговування клієнта. 

 

Професійно-теоретична підготовка  

 

Модуль  ВЗЖ-2 

«Оволодіння 

основними 

навичками 

виконання макіяжу» 

 34  

 Візажна справа 19 Тема: Моделювання (корекція) форми брів 

Прийоми схематичної побудови обличчя та його окремих частин.  Будова, 

форма, лінії брів. Прийоми моделювання правильної форми та лінії брів. 

Технологія виконання корекції брів. Санітарно-гігієнічні правила. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з моделювання брів. 

Тема: Моделювання (корекція) очей 

Прийоми схематичної побудови  очей. Типи очей. Правила корекції очей. 

Технологія виконання макіяжу очей.  косметичні засоби, інструменти.   

Лабораторно-практична робота: 

Виконання корекції форми очей. 

Тема: Моделювання (корекція) вуст 

Прийоми малювання вуст. Види та форми вуст. Технологія виконання 

корекції вуст за допомогою макіяжу. Косметичні засоби. 

Лабораторно-практична робота: 

Виконання корекції форми вуст. 

Тема: Моделювання (корекція) форми обличчя 

Прийоми визначення пропорцій обличчя. Типи форм обличчя: округле, 

трикутне, квадратне, видовжене, ромбоподібне, трапецієподібне. Основні 
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правила корекції форми обличчя. Технологія корекції форми обличчя різних 

типів. Прийоми корекції інших недоліків обличчя: довгий ніс, подвійне 

підборіддя, чоло тощо.  

Лабораторно-практична робота: 
Виконання корекції форми обличчя 

Виконання корекції окремих елементів обличчя (ніс, підборіддя). 

Матеріалознавство 8 Тема: Декоративна косметика для брів 

Засоби декоративної косметики для брів. 

Тема: Декоративна косметика для очей 
Засоби декоративної косметики для очей: туші для вій, їхні види, склад, 

кольорова гама та призначення; олівці для вій, брів, лайнер, їх складові 

компоненти, призначення; тіні для повік, їхня характеристика за складом та 

формою випуску. 

Тема: Декоративна косметика для губ 
Засоби декоративної косметики для вуст: помади, види, її склад та 

призначення. Контурні олівці, характеристика, призначення. 

Тема: Декоративна косметика для корекції обличчя 
Засоби для корекції обличчя, характеристика їхніх видів, призначення. 

Спеціальне 

малювання 

7 Тема. Моделювання (корекція) форми брів 

Прийоми схематичної побудови обличчя та його окремих частин;  будову, 

форми, лінії брів; прийоми моделювання правильної форми та лінії брів 

Лабораторно-практичні роботи: 

Виконувати замальовки  брів 

Тема. Моделювання (корекція) очей 

Прийоми схематичної побудови  очей; типи очей; правила корекції очей; 

технологію виконання макіяжу очей  

Лабораторно-практичні роботи: 

Виконувати замальовки очей 

Тема. Моделювання (корекція) вуст 

Прийоми малювання вуст; види та форми вуст 

Лабораторно-практичні роботи: 

Замальовки вуст 

Тема. Моделювання(корекція) форми обличчя 
Прийоми визначення пропорцій обличчя; типи форм обличчя: округле, 
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трикутне, квадратне, видовжене, ромбоподібне, трапецієподібне; основні 

правила корекції форми обличчя 

Лабораторно-практичні роботи: 

Замальовки обличчя 

 

Професійно-практична підготовка 

 

 Виробниче навчання 60 Тема. Моделювання (корекція) форми брів. 

         Виконання замальовок  брів; визначення форми та бажаної лінії брів 

клієнта; виконання корекції брів за допомогою пінцета з дотриманням 

санітарних норм; надання бровам кольору та форми за допомогою 

декоративної косметики. 

Тема. Моделювання (корекція) очей. 

Виконання замальовок очей; визначення форми очей клієнта; виконання 

корекції за допомогою макіяжу в залежності від їх форми. 

Тема. Моделювання (корекція) вуст. 

         Виконання замальовок вуст; визначення видів та форм вуст; виконання 

корекції вуст за допомогою макіяжу в залежності від визначених 

особливостей. 

Тема.  Моделювання (корекція) форми обличчя. 

Виконання замальовок обличчя; визначення типів та форм обличчя; 

виконання корекції обличчя або  окремих рис обличчя за допомогою макіяжу. 

 

 

Професійно-теоретична підготовка  

 

Модуль  ВЗЖ-3 

«Оволодіння 

основними 

навичками 

виконання макіяжу» 

 16  

 Візажна справа 12 Тема: Визначення кольоротипів жінок за різними схемами 

Поняття про колір. Колір в природі, його властивості. Теплі та холодні 

кольори (кольоровий спектр). Кольорометрія в макіяжі. Визначення 
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кольорових типів. Умовний сезонний поділ за порами року: весняний  тип, 

літній, осінній та зимовий. Особливості чотирьох сезонних типів, їх 

ідентифікація, диференціація. Характеристика кольорової гами, відмінні 

ознаки. Основні характеристики визначення кольоротипів в системі 

«Холодний - Теплий напрямок». Кольоротипи чорношкірих і азіатських 

жінок. Способи правильного визначення кольоротипів за різними схемами. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з визначення кольорових типів  за різними системами. 

Тема: Макіяж різних кольоротипів 

Основні характеристики макіяжу сезонних типів – літнього, зимового, 

весняного, осіннього. Характеристики макіяжу холодного, теплого напрямку. 

Основні вимоги до кольорів та відтінків косметичних засобів, відмінні 

ознаки. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання макіяжу різних кольорових  типів. 

 Спеціальне 

малювання 

4 Тема: Визначення кольоротипів жінок за різними схема 

Поняття про колір. 

Вправи по змішуванню кольорів. 

Тема: Оволодіння основами макіяжу різних кольоротипів 

Лабораторно-практична робота: 

Замальовка образу теплого кольоротипу. 

Замальовка образу холодного кольоротипу. 

 

Професійно-практична підготовка 

 

 Виробниче навчання 30 Тема.  Визначення кольоротипів жінок за різними схемами 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці 

та санітарії 

Вправи: 

- макіяж теплого, холодного напрямку; 

- макіяж світлого, яскравого напрямку; 

- макіяж глибокого, приглушеного  колірного напрямку. 

Тема. Оволодіння основами макіяжу різних кольоротипів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці 
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та санітарії 

Вправи: 

- визначення направлення колірного  типу в системі «Холодний – Теплий» 

напрямок; 

- визначення направлення колірного типу для темношкірих жінок; 

- визначення колірного направлення для жінок азіатського типу; 

- визначення типу колірного направлення в системі «Зима – Літо – Весна – 

Осінь»; 

- визначення направлення колірних типів в системі Колорван. 

 

Модуль  ВЗЖ-4 

«Оволодіння 

основними 

навичками 

виконання макіяжу» 

 53  

 Візажна справа 53 Тема: Освоєння операцій основних технік макіяжу 

Операції основних технік макіяжу (класична, горизонтальна, вертикальна). 

Засоби, що використовуються. Прийоми роботи. Види макіяжу в залежності 

від призначення. 

Лабораторно-практична робота: 

Напрацювання навичок макіяжу в різних техніках. 

Тема: Виконання базового, денного макіяжу 

Загальні характеристики базового та денного макіяжу. Основні вимоги до 

кольорів та відтінків засобів декоративної косметики. Відмінні ознаки.  

Основні прийоми виконання базового та денного макіяжу. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання базового та денного макіяжу. 

Тема: Виконання вечірнього макіяжу 

Загальна характеристика вечірнього макіяжу. Вимоги до кольорів та відтінків 

засобів декоративної косметики. Основні прийоми виконання вечірнього 

макіяжу. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання вечірнього макіяжу. 

Тема: Виконання весільного макіяжу 



21 

 

Загальна характеристика весільного макіяжу. Основні прийоми виконання 

весільного макіяжу. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання весільного макіяжу. 

Тема: Виконання вікового макіяжу 

Загальна характеристика вікового макіяжу. Основні вимоги до засобів 

декоративної косметики.  Основні прийоми виконання вікового макіяжу. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання вікового макіяжу. 

Тема: Виконання чоловічого, дитячого макіяжу 

Загальні характеристики чоловічого та дитячого макіяжу. Основні прийоми 

виконання чоловічого та дитячого макіяжу. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання чоловічого та дитячого макіяжу. 

Тема: Виконання макіяжу для фото-, теле- і відоезйомок 

Загальна характеристика макіяжу для фото-, теле- і відео зйомок. Основні 

прийоми виконання макіяжу для фото-, теле- і відеозйомок. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання макіяжу для фото-, теле- і відео зйомок. 

Тема: Виконання  конкурсного, креативного, подіумного макіяжу 

Загальна характеристика конкурсного, креативного, подіумного макіяжу. 

Основні прийоми виконання конкурсного, креативного, подіумного макіяжу. 

Особливості підбору аксесуарів до образів. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання конкурсного, креативного, подіумного макіяжу. 

Тема: Виконання рекламного, кастингового макіяжу 

Загальна характеристика рекламного, кастингового макіяжу. Основні 

прийоми виконання рекламного, кастингового макіяжу. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання рекламного, кастингового макіяжу. 

Тема: Виконання макіяжу при окулярах 

Загальна характеристика макіяжу при окулярах. Основні прийоми виконання 

макіяжу при окулярах. 

Лабораторно-практична робота: 
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Вправи з виконання макіяжу при окулярах. 

Тема: Виконання фантазійного макіяжу 

Загальна характеристику фантазійного макіяжу. Основні вимоги до кольорів 

та відтінків засобів декоративної косметики.  Основні прийоми виконання 

фантазійного макіяжу. Особливості підбору аксесуарів до образів. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання фантазійного макіяжу. 

Тема: Виконання макіяжу Боді-арт 

Загальна характеристика макіяжу Боді-арт. Прийоми виконання макіяжу Боді-

арт. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання макіяжу Боді-арт. 

Тема: Виконання макіяжу Фейс-арт 

Загальна характеристика макіяжу Фейс-арт.  Основні прийоми виконання 

макіяжу Фейс-арт. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання макіяжу Фейс-арт. 

Тема: Виконання Біо-тату 

Загальна характеристика Біо-тату. Основні прийоми виконання Біо-тату. 

Лабораторно-практична робота: 

Вправи з виконання Біо-тату. 

 

Професійно-практична підготовка 

 

 Виробниче навчання 114 Тема. Оволодіння основними техніками та технологією виконання 

різних  видів макіяжу 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці 

та санітарії. 

Вправи: 

Освоєння прийомів виконання різних видів макіяжу: 

- виконання  базового макіяжу; 

- виконання денного макіяжу; 

- виконання вечірнього макіяжу; 

- виконання весільного макіяжу; 
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- виконання вікового макіяжу; 

- виконання чоловічого макіяжу; 

- виконання дитячого макіяжу 

Освоєння прийомів виконання складного макіяжу: 

- виконання макіяжу для фото-, теле- і відео зйомки;  

- виконання конкурсного макіяжу; 

- виконання креативного макіяжу; 

- виконання подіумного макіяжу;  

- виконання рекламного макіяжу; 

- виконання кастингового макіяжу; 

- особливості макіяжу при окулярах 

Освоєння прийомів виконання сучасного макіяжу: 

- виконання фантазійного макіяжу; 

- виконання макіяжу Боді–арт, Фейс-арт, Біо-тату. 

 

 Виробнича 

практика 

 

238 Тема. Ознайомлення з робочим місцем візажиста. Інструктаж з безпеки 

праці і пожежної безпеки 

         Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки. 

         Ознайомлення з робочим місцем візажиста. 

Ознайомлення  з характером роботи візажного салону, розташуванням 

приміщень, обладнанням. 

Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості 

виконуваних робіт.  

Тема. Самостійне  виконання візажних робіт 

         Освоєння прийомів послідовного виконання макіяжу. 

         Моделювання (корекція) форми брів. 

         Моделювання (корекція) очей. 

         Моделювання (корекція) вуст. 

         Моделювання (корекція) форми обличчя. 

         Визначення кольоротипів жінок за різними схемами. 

         Оволодіння основами макіяжу різних кольоротипів. 

         Освоєння операцій основних технік макіяжу. 

         Виконання базового, денного макіяжу. 

         Виконання вечірнього макіяжу. 
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         Виконання весільного макіяжу. 

         Виконання вікового макіяжу. 

         Виконання чоловічого, дитячого макіяжу. 

         Виконання макіяжу для фото-, теле-  і відео зйомок. 

         Виконання  конкурсного, креативного, подіумного макіяжу. 

         Виконання рекламного,  кастингового макіяжу. 

         Виконання макіяжу при окулярах. 

         Виконання фантазійного макіяжу. 

         Виконання макіяжу Боді-арт. 

         Виконання макіяжу Фейс-арт. 

         Виконання Біо-тату. 

 

 


