
Професія: Перукар (перукар-модельєр). 

Манікюрник 
 

 Кваліфікація: перукар 2 класу. 

Є такі професії, без яких не змогла б обійтися жодна людина. І, якщо 

послугами таких фахівців, як юристи, програмісти чи геологи можна 

жодного разу в житті не скористатися, то без перукарського мистецтва не 

обійдеться ніхто: ні доросла людина, ні дитина, ні бізнесмен, ні 

домогосподарка.  

Перукарі - це люди, які забезпечують не лише доглянутий зовнішній 

вигляд нашому волоссю, але й індивідуальність і неповторність вигляду, а, 

значить, впевненість в собі та позитивні емоції. І, навпаки, невдала стрижка 

може на декілька тижнів вибити людину (особливо представниць слабкої 

статі) з колії та надовго зіпсувати настрій. Але справжній професіонал своєї 

справи, звичайно ж, не допустить такого казусу, адже він здатний подумки 

уявити результат своїх дій, ще до того, як взявся за ножиці. 

Значення професії перукар 

У сучасному суспільстві 

зовнішньому вигляду, красивій зачісці 

приділяється багато значення. Бути 

успішним і одночасно, неохайним і 

недоглянутим, не може дозволити собі 

ніхто. Для багатьох ділових людей 

відвідування перукаря - така ж важлива за 

своєю значимістю справа, як укладення 

договору. До якості робіт перукаря 

пред’являється багато вимог. Досвідчений 

і талановитий майстер може кардинально 

перетворити зовнішність людини, 

підкреслити переваги та приховати 

недоліки. Кілька років тому ця професія 

не вважалася престижною, як і взагалі, вся 

сфера обслуговування. Але зараз бути 

перукарем - модно.  Професія ця дуже 

затребувана, адже у будь-якому населеному пункті, починаючи з маленьких 

селищ і закінчуючи мегаполісами, обов’язково, потрібні перукарі. Зате і 

конкуренція висока. І, як у будь-якій іншій діяльності, перемагають 

найсильніші, тобто, ті, хто робить свою роботу якісніше, талановитіше, з 

вигадкою і творчістю. Професія перукар нерозривно пов’язана з творчістю. 

Знати ази стрижок і технології укладки - це пів справи. А з фантазією 

застосувати ці знання на ділі - це найвищий професіоналізм.  



  
Перукар повинен знати: 

 будову та властивості шкіри і волосся людини; 

 основи санітарії та гігієни;  

 призначення застосовуваних інструментів, прийоми користування 

ними; 

 склад та властивості матеріалів та парфумерно-косметичних засобів 

для виконання різних видів перукарських робіт;  

 основи моделювання та композиції; 

 напрямки розвитку світової моди в галузі перукарського мистецтва та 

декоративної косметики. 

Окрім основних професійних знань відносно видів стрижок, укладок, 

модельних і вечірніх зачісок, перукар повинен мати знання в області 

медицини, зокрема, дерматології, хімії, щоб розбиратися у фарбувальних 

засобах. Крім того, перукар повинен бути комунікабельним, неконфліктним, 

прислухатися до слів клієнта, вміти підтримати розмову. Адже, як повелося 

здавна, перукар - це ще й свого роду психолог, який повинен вислухати 

клієнта. 

 

 Кваліфікація: манікюрник 2 розряду( ІІ клас ) 

Манікюрник - людина, яка проводить догляд за пальцями рук, чистку і 

поліровку нігтів, виконує нарощування нігтів і дизайн. Велике значення для 

краси та здоров'я людини має гігієнічний догляд за руками і надання їм 

естетичного вигляду. Краса рук необхідна кожній жінці, так як від їх стану 

залежить її самопочуття і настрій. В сполученні з загальним гігієнічним 

доглядом за тілом манікюр поліпшує стан організму, попереджує розвиток 

захворювань кісток рук, стоп і пальців ніг. Кожна людина прагне мати 

зовнішню природну красу. Питання краси хвилювало, хвилює і буде 

хвилювати людей будь-якого віку в усі часи. Людина, задоволена своїм 

зовнішнім виглядом, впевнено почувається у суспільстві, більш активна, в 

неї гарний настрій і більша працездатність.  



 
Нині манікюр є системою догляду за руками. У сучасному розумінні це 

не тільки гарні нігті, але й лікувально-відновлювальні процедури, догляд за 

шкірою рук, технології створення штучних нігтів.  

Зміст праці 

 Манікюрник виконує гігієнічне чищення й обробку нігтів і кистей рук, 

додає бажану форму нігтям, покриває їх лаком, наклеює накладні нігті, 

розписує нігті (art nail). Останнім часом зміст праці манікюрника став більш 

різноманітним, у ньому застосовуються нові операції. Серед послуг 

пропонується, крім звичного манікюру, і європейський манікюр, при якому 

нігті обробляються за допомогою спеціальних приладів. З'явилися 

можливості для творчості. Сучасний майстер підбирає необхідний для 

створення задуманого образа колір, відтінок лаку, вручну створює малюнок 

на нігті (рослинний орнамент, візерунки різних стилів). Застосовуються 

також техніки аплікації й інкрустації. 

 
Манікюрник повинен знати: 

 правила і технологію виконання манікюрних робіт; 

 основи санітарії і гігієни при манікюрних роботах; 

 етику і психологію роботи в сфері обслуговування; 

 технологію готування лаків різних відтінків; 

 властивості і призначення застосовуваних матеріалів; 

 призначення застосовуваних інструментів, прийоми користування 

ними і правила їхнього збереження; 

 способи надання першої медичної допомоги.   

Отже, на сьогоднішній день майстер по манікюрі займається гігієнічною 

обробкою рук і нігтів клієнта, виконує масаж, здійснює покриття нігтів 

лаком, володіє художнім розписом на нігтях. 



Перспективи 

Довгі доглянуті нігті - мрія жінок. Завдяки сучасним манікюрним 

технологіям ця мрія може стати реальністю. Моделювання нігтів - дуже 

популярна процедура. Кожна жінка хоче бачити свої нігті красивими та 

елегантними, і при цьому важливо щоб вони завжди були здоровими і 

міцними. Зупини мить та художньо відтвори свій настрій на нігтях!!! 

Бездоганний манікюр - це легко! З кожними роком попит на якісні 

професійні послуги зростає. Бути успішним в своїй справі - це не тільки 

працювати якісно, але й не відставати від передових досягнень у світі краси 

Специфічні вимоги: по закінченню терміну навчання – не менше 17 років.  

Стать: жіноча, чоловіча. 

Термін навчання 1,5 роки. 

  

 


