Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного
навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих
робітників)
1. Професія: 5141 Перукар (перукар-модельєр)
2. Кваліфікація: перукар
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
будову та властивості шкіри, волосся людини;
основи санітарії та гігієни;
склад та властивості матеріалів та парфумерно-косметичних засобів для
виконання різних видів перукарських робіт;
основи професійної етики;
технологічну послідовність виконання основних видів перукарських
робіт, замалювати їх схеми;
правила протипожежного захисту, охорони праці; інформаційні
технології; основи галузевої економіки та правових знань.
Повинен уміти:
виконувати послуги з миття голови;
базові класичні чоловічі, жіночі та дитячі стрижки;
виконувати укладання волосся феном за класичною технологією;
гарячу завивку волосся горизонтальними локонами, прості зачіски із
застосуванням бігуді;
виконувати послуги з хімічної завивки волосся із застосуванням
звичайних коклюшок за класичною технологією;
фарбувати волосся в один колір барвниками усіх груп: знебарвлювати
волосся, зафарбовувати сивину, виконувати тонування.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й
навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;

володіти обсягом знань із правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти
5.1. При вступі на навчання
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. Після закінчення навчання
Базова або повна загальна середня освіта; професійно-технічна освіта
або курсове навчання; освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований
робітник» за професією Перукар; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника по закінченню
навчання
Надання інших індивідуальних послуг. Надання послуг перукарнями та
салонами краси (КВЕД-2010, секція - S, клас – 96.02).
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

