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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О) з 
професії 5141 Манікюрник розроблено відповідно до Конституції України, 
законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 
«Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про 
організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії  їх діяльності», постанови 
Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження 
Національної рамки кваліфікацій», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14.12.2016 № 1077 «Про затвердження Плану заходів із впровадження 
Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р «Про затвердження середньострокового 
плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», кваліфікаційної характеристики 
професії, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики 
України від 29.12.2004 № 336, та інших нормативно-правових документів і є 
обов'язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) 
освіти, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх 
підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або забезпечують) 
підготовку кваліфікованих робітників. 

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти містить: 
титульну сторінку; 
інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О; 
загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О; 
загальнопрофесійний навчальний блок; 
перелік навчальних модулів та професійних компетентностей;  
перелік ключових компетентностей;  
умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О; 
сфера професійної діяльності випускника; 
специфічні вимоги до робітника з даної професії; 
вимоги до професійної кваліфікації. 
Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О 
Підготовка кваліфікованих робітників за професією Манікюрник включає 

професійне ( професійно-технічне) навчання, первинну професійну підготовку, 
перепідготовку, підвищення кваліфікації. Підготовка за професійною 
кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за 
модульним принципом. Навчальний модуль – логічно завершена складова 
СП(ПТ)О, що формується на основі кваліфікаційної характеристики (далі – КХ) 
та/або, за наявності, професійного стандарту (далі – ПС), потреб роботодавців, 
сучасних технологій та новітнього обладнання. 

Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст. 
Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом 
(сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається закладом професійної 
(професійно-технічної) освіти. 



СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей: загальнопрофесійні, ключові 
та професійні. Компетентність/компетентності – здатність особи до виконання 
певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні 
цінності та інші особистісні якості. 

Загальнопрофесійні компетентності – знання та уміння, що є загальними для 
професії, і набуваються перед оволодінням навчальним матеріалом професійної 
кваліфікації. 

Ключові компетентності – загальні здібності й уміння (психологічні, 
когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають змогу 
особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистісному і професійному житті, 
набувати соціальної самостійності та забезпечують ефективну професійну й 
міжособистісну взаємодію (набуваються впродовж всього терміну навчання поза 
робочим навчальним планом). 

Професійні компетентності – знання та уміння особи, які дають їй змогу 
виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній 
діяльності та є складовими професійної кваліфікації. 

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти тривалість первинної 
професійної підготовки визначається робочим навчальним планом. 

При організації підвищення професійної кваліфікації, перепідготовки або 
професійної підготовки на виробництві строк професійного навчання 
визначається за результатами вхідного контролю. Вхідний контроль знань, умінь 
та навичок здійснюється відповідно до законодавства. 

Навчальний час здобувача освіти визначається обліковими одиницями часу, 
передбаченого для виконання навчальних програм професійної (професійно-
технічної) освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 
академічна година тривалістю 45 хвилин; 
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних 

годин; 
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин. 
Навчальний (робочий) час здобувача освіти в період проходження 

виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, 
установи, організації відповідно до законодавства. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, 
лабораторіях, на навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та 
безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Вимоги до професійної кваліфікації включають: 
кваліфікаційну характеристику; 
вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, професійної 

кваліфікації осіб; 
типову навчальну програму; 
типовий навчальний план; 



перелік основних засобів навчання. 
Типова програма підготовки кваліфікованих робітників для професійної 

кваліфікації визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст професійних 
компетентностей. 

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників включає 
розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-
теоретичною та професійно-практичною підготовкою; консультації; 
кваліфікаційну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну 
кількість годин для оволодіння професійною кваліфікацією та розподіл годин між 
навчальними модулями. 

Робочі навчальні плани та програми для підготовки кваліфікованих 
робітників розробляються закладами професійної (професійно-технічної) освіти 
за погодженням з роботодавцями та органами управління освітою на основі 
типового навчального плану та типової навчальної програми. 

Робочий навчальний план для підготовки кваліфікованих робітників визначає 
графік навчального процесу, навчальні предмети, їх погодинний розподіл та 
співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та 
професійно-практичною підготовкою. 

Робочі навчальні програми для підготовки кваліфікованих робітників 
визначають зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та 
тематичний погодинний розподіл відповідно до робочих навчальних планів. 

Перелік основних засобів навчання за професійною кваліфікацією 
розроблено відповідно до потреб роботодавців, сучасних технологій та матеріалів. 

За результатами здобуття професійної кваліфікації проводиться державна 
кваліфікаційна атестація, що передбачає оцінювання набутих компетентностей й 
визначається параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє». Поточне 
оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази. 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти, органи управління 
освітою, засновники організовують та здійснюють поточний, тематичний, 
проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок здобувачів освіти, їх 
кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань 
долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок 
здобувачів освіти та безпосередньо беруть участь у кваліфікаційній атестації. 

Після завершення навчання кожен здобувач повинен уміти самостійно 
виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, 
технологічними умовами і нормами, встановленими в галузі. 

Навчання з охорони праці проводиться відповідно до вимог чинного 
законодавства Про охорону праці. При складанні робочих навчальних планів та 
програм необхідно врахувати, що для початкового навчання (професійної 
підготовки) на теоретичну частину предмета «охорона праці», що входить до 
загальнопрофесійного блоку, потрібно виділити не менше 30 годин навчального 
часу, а при перепідготовці – не менше 15 годин навчального часу (п.2.3. Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 



праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами). 

Вивчення специфічних професійних питань з охорони праці необхідно 
здійснювати в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін – з метою 
поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі 
навчальні програми цих навчальних предметів повинні включати відповідні 
питання безпеки праці. 

До самостійного виконання робіт здобувачі освіти допускаються лише після 
навчання й перевірки знань з охорони праці. 

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на 
виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється 
закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, 
установами та організаціями відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, 
потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів. 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються закладом 
професійної (професійно-технічної) освіти разом з роботодавцями і ґрунтуються 
на компетентнісному підході відповідно до вимог кваліфікаційної 
характеристики, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів 
і погоджуються з регіональними органами освіти. 

Здобувачу освіти, який опанував освітню програму й успішно пройшов 
кваліфікаційну атестацію за однією професійною кваліфікацією, присвоюється 
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та 
видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної 
кваліфікації.  

Здобувачу освіти, який опанував освітню програму й успішно пройшов 
кваліфікаційну атестацію за двома професійними кваліфікаціями, присвоюється 
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та 
видається диплом державного зразка.  

Здобувачам освіти, які достроково припинили навчання в закладі професійної 
(професійно-технічної) освіти, присвоюється відповідна професійна кваліфікація 
за результатами попередньої кваліфікаційної атестації та видається свідоцтво 
державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації. 

Умовні позначення, що використовуються в цьому СП(ПТ)О: 
ЗПК – загальнопрофесійна компетентність; 
КК – ключова компетентність; 
ПК – професійна компетентність; 
МНК - манікюрник. 
Сфера професійної діяльності  
КВЕД ДК 009:2010 
Побутове обслуговування населення. Перукарська справа та косметичні 

послуги. 



1. Зведена таблиця по розрядам, модулям та предметам 
Професія: Маникюрник 
Рівень кваліфікації: 2,3 розряд 

Навчальні предмети 
за видами підготовки 
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Загально - професійна підготовка 44 44        
Основи галузевої економіки і підприємництва 18 18        
Основи трудового законодавства 18 18        
Інформаційні технології 8 8        
Професійно-теоретична підготовка 204 80        
Манікюрна справа 106 24 10 24  12 12 12 12 
Матеріалознавство 40 8 4 12  6 6 4  
Основи професійної етики та культура спілкування   8 8        
Охорона праці 30 20 2 8      
Основи санітарії та гігієни 8 8        
Спеціальне малювання 12 12        
Професійно-практична підготовка 598 12        
Виробниче навчання 282 12 36 72 18 36 36 36 36 
Виробнича практика 315    210    105 
Додаткові компетентності 24   8  6 6 4  
Державна кваліфікаційна атестація або  поетапна 

кваліфікаційна атестація  
14    7    7 



 

Код Загальнопро
фесійні 

компетентності 
Зміст загальнопрофесійних компетентностей 

Назва предметів Кількіст
ь годин 

ЗПК.1 Оволодіння 
основами 
інформаційних 
технологій 

Знати: поняття про інформацію та інформаційні 
технології; програми для створення текстових 
документів, мультимедійних презентацій та публікацій; 
загальні відомості про локальні та глобальні 
комп’ютерні мережі. 

Уміти: створювати та редагувати текстові 
документи; здійснювати роботу з комп’ютерними 
презентаціями та публікаціями; здійснювати пошук в 
глобальній комп’ютерній мережі; користуватись 
електронною поштою 

Інформаційні технології 8 

ЗПК.2 Оволодіння 
основами галузевої 
економіки та 
підприємництва 

Знати: основні тенденції економічного розвитку 
країни та галузі; основи діяльності підприємства як 
суб’єкта господарювання в умовах ринкової економіки;  
основні принципи організації підприємницької 
діяльності та механізм організації власної справи; 
застосовування отриманих знань при вирішенні 
економічних ситуацій реального життя. 

Уміти: визначати ринкову рівновагу; розробляти 
бізнес – план підприємства (фірми) 

Основи галузевої 
економіки та підприємства 

18 

ЗПК.3 Оволодіння 
основами 
трудового 
законодавства 

Знати: основні трудові права та обов’язки 
працівників;  положення, зміст, форми та строки 
укладання трудового договору; соціальні гарантії та 
чинний соціальний захист на підприємстві; підстави 
припинення трудового договору; щорічні та додаткові 
відпустки; норми трудового законодавства, відстоювати 
власні трудові права 

Основи трудового 
законодавства 

18 

ЗПК.4 Оволодіння 
основами 
матеріалознавства 

Знати: характеристику сировини, яку 
використовують для виготовлення парфумерно-
косметичних товарів; загальні поняття про парфумерію 
та косметику; будову та види шкіри рук, будову, види та 
типи нігтьового ложа та нігтьової пластини; види,  

Матеріалознавство 40 



вимоги до якості косметичних засобів по догляду за 
шкірою та нігтями;  сучасні методи знезараження 
інструменту в перукарнях; види, склад найменування 
дезінфікуючих і кровоспинних засобів, види 
допоміжних матеріалів, які використовуються під час 
виконання манікюрних робіт. 

Уміти: розпізнавати за зразками властивості 
сировини для парфумерно-косметичих, миючих засобів, 
засобів по догляду за шкірою рук та нігтями;  

визначати  типи шкіри та нігтів; працювати з 
дезінфікуючими засобами;  готувати дезінфікуючі 
розчини різної концентрації; підбирати косметичні 
засоби та матеріали для виконання манікюрних робіт 

ЗПК.5 Оволодіння 
основами санітарії 
та гігієни 

Знати: нормативну документацію; роль 
санітарно-епідеміологічних станцій в забезпеченні 
контролю за виконанням правил облаштування, 
обладнання, вмісту перукарень; анатомію та фізіологію 
шкіри і нігтів  та способи дотримання їх гігієнічного 
догляду; значення та завдання мікробіології, поняття про 
мікроби, їх класифікацію, фізіологію, життєдіяльність, 
способи вивчення; завдання епідеміології, поняття про 
інфекції та хвороботворні мікроби, інфекційний процес, 
види інфекцій та їх джерела; характеристику 
епідемічного процесу, шляхи і методи передачі інфекції; 
ознаки хвороб шкіри та нігтів,  джерела 
розповсюдження; вроджені особливості і недоліки 
шкіри, нігтів; внутрішні і зовнішні причини хвороб 
шкіри, волосся, нігтів; профілактику захворювань; 
догляд за шкірою і нігтями  та його значення; правила та 
види дезінфекції у салонах краси; дезінфікуючі засоби та 
санітарні вимоги до них; вимоги гігієни до 
облаштування та обладнання перукарень; загальні 
питання гігієни праці в перукарні, санітарні вимоги до 
роботи майстра, правила особистої гігієни майстра 
манікюру; значення дотримання санітарних норм і 
правил при виконанні манікюрних  послуг. 

Уміти: визначати види захворювань шкіри рук та 
нігтів, їх ознаки та методи (засоби) попередження; 

Санітарія та гігієна 8 



дотримуватися правил гігієни та санітарії на робочому 
місці та при обслуговуванні клієнтів 

ЗПК.6 Оволодіння 
основами 
професійної етики 

Знати: індивідуальні психологічні властивості 
особистості; особливості спілкування в сфері послуг; 
психологічні властивості поведінки людини; характер, 
причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у 
виробничому колективі; основні психологічні вимоги до 
перукаря; моральні вимоги до роботи перукаря; підходи 
до забезпечення сприятливого психологічного клімату в 
колективі; професійну поведінку перукаря, кодекс 
культури. 

Уміти: визначати індивідуальні психологічні 
особливості (самодіагностика); розв’язувати конфліктні 
ситуації, знаходити спільну мову зі співробітниками; 
володіти технікою ведення ділових індивідуальних 
бесід, слухати і переконувати 

Професійна етика та 
психологія 

8 

ЗПК.7 Дотримання 
та виконання вимог 
охорони праці, 

промислової 
пожежної безпеки, 
виробничої 
санітарії 

Знати: правові та організаційні основи охорони 
праці; правила галузевої безпеки, основи пожежної 
безпеки; основи електробезпеки; основи гігієни праці та 
виробничої санітарії; надання долікарської допомоги 
потерпілим при нещасних випадках; попередження і 
усунення непередбачених негативних явищ; засоби та 
методи індивідуального та  колективного захисту від 
небезпечних та шкідливих виробничих факторів; 
звільнення потерпілого від дії електричного струму; 
надання долікарської допомоги потерпілим від 
нещасного випадку 

Охорона праці 30 

ЗПК.8 Оволодіння 
основами 
манікюрної справи 

Знати: вплив технічного прогресу ХХ-ХХІ  
століття на розвиток манікюрної справи; історію 
розвитку догляду за шкірою рук та нігтями та 
декоративне оформлення нігтів  в різні історичні епохи; 
основні поняття про норми проектування перукарень, 
приміщення перукарні; санітарні норми площі на одне 
робоче місце манікюрника; освітлення перукарень; 
освітлення робочого місця; основні відомості про 
опалення, вентиляцію, кондиціонування повітря, 
водопровід, каналізацію, електрообладнання, газ; 
вимоги до санітарно-технічного обладнання; робоче 

Манікюрна справа 106 



місце майстра; правила його використання; манікюрну  
білизну; основні поняття про інструмент, пристосування 
та апаратуру: правила зберігання, використання, 
застосування; основні правила виконання підготовчих та 
заключних робіт; правила миття рук, підбір миючих, 
косметичних та рослинних засобів для очищення та 
покращення стану шкіри рук та  нігтів,  гігієнічну 
обробку шкіри рук та нігтів сучасними рослинними та 
косметичними  засобами; види манікюру та гігієнічного 
догляду за шкірою рук та нігтями.    

Уміти: правильно організовувати та 
використовувати робоче місце майстра;  правильно 
тримати інструмент, користуватися ріжучими 
інструментами; підбирати миючий засіб та засоби для 
очищення та  догляду відповідно до типу шкіри рук та 
нігтів; виконувати правильне миття рук 

ЗПК.9 Оволодіння 
основами малюнку 
та дизайну нігтів 

Знати:  приладдя для малювання; види і жанри 
нейл-дизайну; поняття про композицію малюнка та 
розміщення малюнку на одному, та десяти нігтях, 
закони лінійної та повітряної перспективи, закони 
поєднання та сполучуваності кольорів, основи 
композиції, композиційні схеми, психологію впливу 
кольору, поступовість переходу від одного тону до 
іншого. 

Уміти: композиційно розміщувати на одному та 
десяти нігтях елементи малюнку та предметів з 
дотриманням їх пропорцій і взаємного розташування; 
поєднувати кольори. 

Спеціальне малювання 12 

 

  



 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Інформаційні технології 

Професія: Манікюрник.  
Рівень кваліфікації: Манікюрник. (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них 
ЛПР 

 
 
ЗПК.

1 

Оволодіння основами інформаційних технологій 8 6 

Разом 8 6 

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
Зміст навчального матеріалу 

ЗПК.1 Оволодіння основами інформаційних технологій 

Знати: поняття про інформацію та інформаційні технології; програми для створення текстових документів, 
мультимедійних презентацій та публікацій; загальні відомості про локальні та глобальні комп’ютерні мережі. Створення та 
редагування текстових документів; здійснення роботи з комп’ютерними презентаціями та публікаціями; здійснення 
пошуку в глобальній комп’ютерній мережі; користування електронною поштою.  

 

  



 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Основи галузевої економіки та підприємництва 

Професія: Манікюрник.  
Рівень кваліфікації: Манікюрник (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Назва теми (компетентності) 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них 
ЛПР 

 
 

ЗПК.2 
Оволодіння основами галузевої економіки та підприємництва 18  

Разом 18  

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
Зміст навчального матеріалу 

З
ПК.2 

Оволодіння основами галузевої економіки та підприємництва 

Знати: Основні тенденції економічного розвитку країни та галузі; основи діяльності підприємства як суб’єкта 
господарювання в умовах ринкової економіки; основні принципи організації підприємницької діяльності та механізм 
організації власної справи; застосовування отриманих знань при вирішенні економічних ситуацій реального життя; визначення 
ринкової рівноваги; розроблення бізнес-плану підприємства (фірми) 

 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Основи трудового законодавства 

Професія: Манікюрник.  
Рівень кваліфікації: Манікюрник. (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

 
Код 

модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них 
ЛПР 

 
 
ЗПК.

3 
Оволодіння основами трудового законодавства 

18  

Разом 18  

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
Зміст навчального матеріалу 

ЗПК.3 Оволодіння основами трудового законодавства 

Знати:основні трудові права та обов’язки працівників; положення, зміст, форми та строки укладання трудового 
договору; соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві; підстави припинення трудового договору; щорічні 
та додаткові відпустки; норми трудового законодавства, відстоювання власних трудових прав. Види робочого часу. Час 
відпочинку. Забезпечення трудової дисципліни. Органи, які розглядають трудові спори. Нормування праці. Права 
професійних спілок. Мінімальний розмір заробітної плати. Індексація заробітної плати.  

 
 

  



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Матеріалознавство 

Професія: Манікюрник.  
Рівень кваліфікації: Манікюрник. (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

 
Код 

модуля 
 
 

Код 
професійних 
профільних 

компетентностей 

 
Назва теми (компетентності) 

 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них 
ЛПР 

 
Базовий навчальний блок   
 
ЗПК.4 

Оволодіння основами матеріалознавства. 
 

4  

Кваліфікація: Манікюрник  2- го розряду ( ІІ класу)   
 
МНК 2.1 
 

Сучасні косметичні засоби для виконання манікюрних робіт 20 3 

Кваліфікація: Манікюрник  3 розряду (І класу)   

МНК 3.1 Сучасні хімічні засоби та їх властивості, які використовуються у 
манікюрі 

16 2 

Разом 40 5 

 
  



 
Зміст 

 
Код модуля Назва теми (компетентності) 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК.4   Оволодіння основами матеріалознавства. Знати: характеристику сировини, яку використовують для виготовлення 

парфумерно-косметичних товарів; загальні поняття про парфумерію та косметику; будову та види шкіри рук, будову, 
види та типи нігтьового ложа та нігтьової пластини; види,  вимоги до якості косметичних засобів по догляду за шкірою 
та нігтями;  сучасні методи знезараження інструменту в перукарнях; види, склад найменування дезінфікуючих і 
кровоспинних засобів, види допоміжних матеріалів, які використовуються під час виконання манікюрних робіт. 

Кваліфікація: Манікюрник .  2- го розряду ( ІІ класу) 

МНК 2.1 Сучасні косметичні засоби для виконання манікюрних робіт. 
Види сучасних кремів, лосьйонів, гелів для догляду, лікування та масажу шкіри рук; Ефірні олії. Засоби системи SPA – 

манікюр: морська сіль, мильні засоби, антисептик, скраб, лосьйон,  крем, гель; сучасні розчинники, лаки та фарби для 
художнього розпису нігтів. Лікувальні лаки. Сучасні матеріали для оформлення нігтів (декоративні наклейки, стрази, 
фольга, смужки). Сучасні дезінфікуючи та кровоспинні засоби.   

Кваліфікація: Манікюрник  3 розряду (І класу) 

МНК 3.1 Сучасні хімічні засоби та їх властивості, які використовуються у манікюрі. 
Клеї та їх види. Пластмаси, гелі, акрил, адгезіви, препарат цианокрилат. Їх властивості, переваги та недоліки при  

використанні у манікюрі. 

 
  



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Основи санітарії та гігієни 

Професія: Манікюрник.  
Рівень кваліфікації: Манікюрник. (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

 
Код 

модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них 
ЛПР 

 
 

ЗПК.5 
Оволодіння основами санітарії та гігієни 8 4 

Разом 8 4 

 
Зміст 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
Зміст навчального матеріалу 

ЗПК.5 Оволодіння основами санітарії та гігієни 

Знати: нормативна документація; роль санітарно-епідеміологічних станцій в забезпеченні контролю за 
виконанням правил облаштування, обладнання, вмісту перукарень; анатомія та фізіологія шкіри і волосся та способи 
дотримання їх гігієнічного догляду; значення та завдання мікробіології, поняття про мікроби, їх класифікацію, 
фізіологію, життєдіяльність, способи вивчення; завдання епідеміології, поняття про інфекції та хвороботворні мікроби, 
інфекційний процес, види інфекцій та їх джерела; характеристика епідемічного процесу, шляхи і методи передачі 
інфекції; ознаки хвороб шкіри, джерела розповсюдження; вроджені особливості і недоліки шкіри, волосся; внутрішні і 
зовнішні причини хвороб шкіри,  волосся,  нігтів;  профілактика захворювань;  догляд за шкірою і волоссям та його 
значення; правила та види дезінфекції у салонах краси; дезінфікуючі засоби та санітарні вимоги до них; вимоги гігієни 
до облаштування та обладнання перукарень; загальні питання гігієни праці в перукарні, санітарні вимоги до роботи 
майстра, правила особистої гігієни перукаря; значення дотримання санітарних норм і правил при виконанні 
перукарських послуг. Визначення виду захворювань шкіри голови, їх ознаки та методи (засоби) попередження; 
дотримання правил гігієни та санітарії на робочому місці та при обслуговуванні клієнтів 

 
 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Основи професійної етики та культура спілкування 

   
Професія: Манікюрник.  
Рівень кваліфікації: Манікюрник. (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Код 
професійних 
профільних 

компетентностей 

 
Назва теми (компетентності) 

 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них ЛПР 
 

Базовий навчальний блок   

 
ЗПК

.6 

Оволодіння основами професійної етики 8 4 

Разом 8 4 

Зміст 
Код 

модуля 
Назва теми (компетентності) 
Зміст навчального матеріалу 

ЗПК.6 Оволодіння основами професійної етики 

Знати: індивідуальні психологічні властивості особистості; особливості спілкування в сфері послуг; психологічні 
властивості поведінки людини; характер, причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничому колективі; 
основні психологічні вимоги до перукаря; моральні вимоги до роботи перукаря; підходи до забезпечення сприятливого 
психологічного клімату в колективі; професійну поведінку перукаря, кодекс культури. Визначення індивідуальних 
психологічних особливостей (самодіагностика); розв’язування конфліктних ситуацій, знаходити спільну мову зі 
співробітниками 

МНК 2.1 Оволодіння основами професійної етики 

 Оволодіння технікою ведення ділових індивідуальних бесід, слухати і переконувати 

 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 



Охорона праці 
Професія: Манікюрник.  
Рівень кваліфікації: Манікюрник. (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

 
Код 

модуля 
 
 

Назва теми (компетентності) 
 
 
 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них 
ЛПР 

 
 
ЗПК.

7 

Дотримання та виконання вимог охорони праці, промислової 
пожежної безпеки, виробничої санітарії 

20  

Класифікація: Манікюрник 2 розряд ( ІІ клас)   
МН

К 2.1 
МН

Дотримання та виконання вимог охорони праці, промислової пожежної 
безпеки, виробничої санітарії 

10  

Разом 30  

 
Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 
ЗПК.7 Дотримання та виконання вимог охорони праці, промислової пожежної безпеки, виробничої санітарії 

Знати: правові та організаційні основи охорони праці; правила галузевої безпеки, основи пожежної безпеки; основи 
електробезпеки; основи гігієни праці та виробничої санітарії; надання долікарської допомоги потерпілим при нещасних 
випадках; попередження і усунення непередбачених негативних явищ; засоби та методи індивідуального та  колективного 
захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів; звільнення потерпілого від дії електричного струму; надання 
долікарської допомоги потерпілим від нещасного випадку 

  



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Манікюрна справа 

Професія: Манікюрник.  
Рівень кваліфікації: Манікюрник. (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Код 
професійних 
профільних 

компетентностей 

 
Назва теми (компетентності) 

 

Кількість годин 
 
 

Всього З них 
ЛПР 

Базовий навчальний блок   
ЗПК.8 Оволодіння основами манікюрної справи 4  

Кваліфікація:  Манікюрник 2 розряд (2 клас)   

МНК 2.1 Інструменти для виконання манікюрних робіт. Гігієнічний догляд за шкірою рук 
та нігтів. 

12 7 

МНК 2.2 Технологія виконання манікюрних робіт 43 18 
МНК 2.3 Технологія покриття нігтів лаком, гель – лаком у технологічній послідовності. 

Підготовчі та заключні роботі з обслуговування клієнтів. 
9 4 

Всього кваліфікація: Манікюрник 2 розряд (2 клас)  68 29 

Кваліфікація:  Манікюрник 3 розряд (1 клас)   

МНК 3.1 Використання сучасних технологій у манікюрі 1  

МНК 3.2 Сучасні інструменти та пристосування.  2  

МНК 3.3 Сучасні технології манікюрних робіт. 28 14 

МНК 3.4 Сучасні технології по догляду за шкірою рук та нігтів. 7 2 

Всього кваліфікація: Манікюрник 3 розряд (1 клас) 38 16 

Разом 106 45 

 



Зміст 
Код 

модуля 
Назва теми (компетентності) 
Зміст навчального матеріалу 

Загальнопрофесійний блок 
ЗПК.8  Оволодіння основами манікюрної справи. 

Знати: вплив технічного прогресу ХХ-ХХІ  століття на розвиток манікюрної справи; історію розвитку догляду 
за шкірою рук та нігтями та декоративне оформлення нігтів  в різні історичні епохи; основні поняття про норми 
проектування перукарень, приміщення перукарні; санітарні норми площі на одне робоче місце манікюрника; 
освітлення перукарень; освітлення робочого місця; основні відомості про опалення, вентиляцію, кондиціонування 
повітря, водопровід, каналізацію, електрообладнання, газ; вимоги до санітарно-технічного обладнання; робоче місце 
майстра; правила його використання; манікюрну  білизну; основні поняття про інструмент, пристосування та 
апаратуру: правила зберігання, використання, застосування; основні правила виконання підготовчих та заключних 
робіт; правила миття рук, підбір миючих, косметичних та рослинних засобів для очищення та покращення стану шкіри 
рук та  нігтів, гігієнічну обробку шкіри рук та нігтів сучасними рослинними та косметичними  засобами; види 
манікюру та гігієнічного догляду за шкірою рук та нігтями.    

 
Кваліфікація:  Манікюрник 2 розряд (2 клас) 

МНК 2.1 Інструменти для виконання манікюрних робіт. Гігієнічний догляд за шкірою рук та нігтів. 

Сучасній манікюрний інструмент, його призначення. 

Різальний інструмент – ножиці, їх форми і розміри. Щипці, їх види; пилки, їх види. Інший інструмент – пушер, 
лопатки, щіточки. Апарати та пристосування для манікюру: полірувальний прилад, валик для кистей рук, електричний 
стерилізатор, бікси для стерильного матеріалу, їх пристрій і принцип дії.  Лампи для гель-лаків. Спеціальний посуд. 
Правила і прийоми роботи з інструментом. Раціональне розміщення інструментів на робочому столі. Вимоги до якості 
інструментів. Порядок очищення, дезінфекції, стерилізації. Термін експлуатації інструментів. Збереження інструментів, 
догляд за ним. Правила визначення якості заточення інструментів. Забезпечення охорони праці при роботі з інструментом 
та апаратурою. 

Догляд за шкірою рук і нігтями – шлях до краси, доброго  настрою та здоров'я людини. Різновиди гігієнічного 
догляду за шкірою рук і нігтями. Перше правило догляду – процедура миття рук. Підбір миючих, косметичних та 
рослинних засобів для покращення стану шкіри рук та нігтів. Засоби та методи боротьби з пітливістю, сухістю і 
тріщинами шкіри рук. Способи закріплення нігтьових пластин.Гігієнічна обробка шкіри рук і нігтів сучасними 
косметичними, рослинними засобами, та оліями (кремами, лосьйонами, глиною тощо). 



МНК 2.2 Технологія виконання манікюрних робіт 

Знати: показання та протипоказання до виконання класичного манікюру; переваги та недоліки класичного 
манікюру; технологічну послідовність виконання класичного манікюру. види кератолітичних засобів для розм’якшення 
кутикули; особливості, показання та протипоказання до виконання європейського манікюру; переваги та недоліки 
європейського манікюру; технологічну послідовність  виконання європейського манікюру; правила догляду за руками та 
нігтями в домашніх умовах. асортимент косметичних засобів для виконання гарячого манікюру; показання та 
протипоказання до виконання гарячого манікюру; переваги та недоліки гарячого манікюру; технологічну послідовність  
виконання гарячого манікюру;  правила догляду за руками та нігтями в домашніх умовах.;  асортимент косметичних 
засобів для виконання чоловічого манікюру; особливості виконання чоловічого манікюру; технологічну послідовність 
виконання чоловічого манікюру; правила догляду за руками та нігтями в домашніх умовах.; асортимент косметичних 
засобів для виконання дитячого манікюру; особливості виконання дитячого манікюру; технологічну послідовність 
виконання дитячого манікюру. 

МНК 2.3 
 

Технологія покриття нігтів лаком, гель – лаком у технологічній послідовності. Підготовчі та заключні 
роботі з обслуговування клієнтів. 

Знати: види  лаків для покриття нігтів; правила підбору лаків різних видів, кольорів, відтінків; правила підготовки 
нігтів до нанесення лакового покриття; методи нанесення лаку на нігті; правила покриття нігтів лаком; техніки  виконання 
френч-манікюру. асортимент хімічних,косметичних засобів для покриття нігтів гель-лаком; особливості покриття нігтів 
гель-лаком; правила підготовки нігтьової пластини до покриття нігтів гель-лаком; правила покриття нігтів гель-лаком; 
причини неякісного покриття нігтів; технологію зняття гель-лаку. асортимент матеріалів, інструментів, пристосувань для 
художнього оформлення нігтів; види та техніки нейл-дизайну; технології виконання художнього розпису нігтів за 
допомогою різноманітних пензлів;  декоративні засоби для оформлення нігтів. 

Кваліфікація:  Манікюрник 3 розряд (1 клас) 

М
НК 3.1 

Використання сучасних технологій у манікюрі. 
 
Знати: асортимент хімічних та косметичних засобів для виконання апаратного манікюру; склад косметичних засобів для 

апаратного манікюру; переваги і недоліки апаратного манікюру; насадки та фрези, їх призначення та правила використання; 
технологічну послідовність виконання апаратного манікюру; етапи знезараження фрез та насадок; рекомендації по догляду за 
шкірою рук нігтями після проведення апаратного манікюру.; асортимент косметичних засобів для виконання SPA-догляду, 
парафінотерапії (холодний та гарячий методи) та ароматерапії; переваги і недоліки SPA догляду за шкірою рук та нігтями; 
показання та протипоказання до SPA догляду за шкірою рук та нігтями;  технологічну послідовність виконання SPA-манікюру 
(обрізним та безобрізним методами); технологічну послідовність виконання парафінотерапії (холодним та гарячим методами). 

 



М
НК 3.2 

Сучасні інструменти та пристосування.  

Знати: Сучасні вимоги до інструментів. Використання кюретки, скляної палички,  палички помаранчевого дерева. Сучасні 
пристосування: свердло та підставка для свердлення нігтя, насадки для виконання апаратного манікюру. Сучасні способи 
очищення, дезінфекції та стерилізації манікюрного інструменту. Термін використання та зношування сучасних інструментів та 
пристосувань. Визначення якості інструментів. 

М
НК 3.3 

Сучасні технології манікюрних робіт. 

Знати:  асортимент сучасних хімічних косметичних засобів для гелевого нарощування; склад косметичних засобів для 
гелевого нарощування; переваги та недоліки гелевого нарощування; правили підстановки шаблонів при моделюванні штучних 
нігтів різних форм; правила моделювання штучних нігтів різних форм; правила моделювання проблемних нігтів різних форм; 
причини відшаровування гелевого покриття; види і методи проведення корекції та ремонту проблемних нігтів; технологічну 
послідовність гелевого нарощування на формах; правила догляду за нарощеними нігтями; правила зняття нарощених 
нігтів.асортимент та склад сучасних  хімічних косметичних засобів для акрилового нарощування; переваги та недоліки 
акрилового нарощування; причини відшаровування акрилового покриття; правила  і технологію моделювання штучних нігтів за 
акриловою технологією;  види і методи проведення корекції та ремонту штучних нігтів за акриловою технологією;  правила 
догляду за акриловими нігтями; правила зняття акрилових нігтів. 

 

М
НК 3.4 

Сучасні технології по догляду за шкірою рук та нігтів. 
Знати:   Використання сучасних технологій по догляду за шкірою рук та нігтями: способи регенерації та встановлення  

пошкоджених нігтів; аромотерапія – підбір аромокосметичних засобів та олій; парафінотерапія – засіб лікування сухої шкіри рук; 
система SPA – препаратний манікюр; пілінг – сучасне очищення шкіри рук, нанесення живильної маски; масаж кистей рук та 
догляд за шкірою рук і нігтями з використанням сучасних косметичних, рослинних засобів, глін та олій.; види сучасного дизайну 
нігтів; асортимент матеріалів і художніх засобів для дизайну нігтів; технологічну послідовність виконання об’ємного дизайну; 
технологічну послідовність  акваріумного дизайну. 

 
 

  



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Спеціальне малювання 

Професія: Манікюрник.  
Рівень кваліфікації: Манікюрник. (ЗПБ) 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Код 
професійних 
профільних 

компетентностей 

 
Назва теми (компетентності) 

 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них 
ЛПР 

 
Базовий навчальний блок   
 
ЗПК.

10 

Оволодіння основами спеціального малювання 12 7 

Разом 12 7 

 
Зміст 
Код 

модуля 
Назва теми (компетентності) 
Зміст навчального матеріалу 

ЗПК.1
0 

Оволодіння основами спеціального малювання 
Знати:  приладдя для малювання; види і жанри нейл-дизайну; поняття про композицію малюнка та розміщення малюнку 

на одному, та десяти нігтях, закони лінійної та повітряної перспективи, закони поєднання та сполучуваності кольорів, основи 
композиції, композиційні схеми, психологію впливу кольору, поступовість переходу від одного тону до іншого. 

Вплив технічного прогресу ХХ-ХХІ  століття на розвиток педикюрної справи; історію розвитку догляду за шкірою ніг 
та нігтями в різні історичні епохи; основні поняття про норми проектування перукарень, приміщення перукарні; санітарні 
норми площі на одне робоче місце педикюрника; освітлення перукарень;  освітлення робочого місця; основні відомості про 
опалення, вентиляцію, кондиціонування повітря, водопровід, каналізацію, електрообладнання, газ; вимоги до санітарно-
технічного обладнання;  робоче місце майстра; правила його використання; педикюрну  білизну; основні поняття про 
інструмент, пристосування та апаратуру: правила зберігання, використання, застосування; основні правила виконання 
підготовчих та заключних робіт;  основи гігієнічного догляду за шкірою ніг, підбір миючих, косметичних та рослинних 
засобів для очищення та покращення стану шкіри ніг та  нігтів, гігієнічну обробку шкіри ніг та нігтів сучасними рослинними 
та косметичними  засобами; види педикюру та гігієнічного догляду за шкірою ніг та нігтями. 

 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Виробниче навчання 

Професія: Манікюрник.  
Рівень кваліфікації: Манікюрник. (ЗПБ) 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Код 
професійних 
профільних 

компетентностей 

 
Назва теми (компетентності) 

 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них 
ЛПР 

 
Загальнопрофесійний блок   
 Вступ. Історія розвитку манікюру. 12   
Кваліфікація: Манікюрник 2 розряд ( 2 клас)   

МНК 2.1 Виконання процедур гігієнічного догляду за шкірою рук та нігтями 36  

 МНК –  
2.1.1. 

Виконання процедур гігієнічного догляду за шкірою рук та нігтями. 36  

МНК – 2.2. Виконання манікюрних робіт 72  

 МНК –  
2.2.1. 

Виконання класичного манікюру 18  

МНК –  
2.2.2. 

Виконання європейського манікюру 18  

МНК –  
2.2.3. 

Виконання гарячого манікюру 12  

МНК –  
2.2.4. 

Виконання чоловічого манікюру 12  

МНК –  
2.2.5. 

Виконання дитячого манікюру 12  

МНК – 
2.3. 

Виконання покриття нігтів лаком, гель – лаком у технологічній послідовності. 18  



 МНК –  
2.3.1. 

Виконання покриття нігтів лаком, френч-покриття 6  

МНК –  
2.3.2. 

Виконання покриття нігтів гель-лаком 6  

МНК –  
2.3.3. 

Виконання елементів художнього нейл-дизайну 6  

Всього кваліфікація: Манікюрник 2 розряду (2 класу) 126  

Кваліфікація: Манікюрник 3 розряд ( 1 клас)   

МНК – 3.1. Виконання сучасних технологій манікюру 36  

 МНК –  3.1.1. Виконання апаратного манікюру 18  

МНК –  3.1.2. Виконання SPA догляду за шкірою рук та нігтями 18  

МНК – 3.2. Виконання гелевого нарощування нігтів 36  

 МНК –  3.2.1. Виконання гелевого нарощування на формах 36  

МНК – 3.3. Виконання акрилового нарощування нігтів 36  

 МНК –  3.3.1. Виконання акрилового нарощування на формах 36  

МНК – 3.4. Виконання сучасних технік нейл-дизайну нігтів 36  

 МНК –  3.4.1. Виконання сучасного нейл-дизайну 36  

Всього кваліфікація: Манікюрник 3 розряду (1 класу)  144  

Разом 282  



Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
Зміст навчального матеріалу 

Кваліфікація: Манікюрник 2 розряд ( 2 клас) 
МНК 2.1 
Виконання процедур гігієнічного догляду за шкірою рук та нігтями 

МНК 2.1.1 Виконання процедур гігієнічного догляду за шкірою рук та нігтями 
підбирати миючі, косметичні, рослинні засоби та олії для покращення стану шкіри рук і нігтів; володіти 

прийомами миття рук; проводити дезінфекцію рук майстра та відвідувача; проводити огляд рук відвідувача з метою 
виявлення захворювань; готувати розчини для ванночок; проводити процедури по догляду за пітливими руками, сухістю 
та лікування тріщин на шкірі рук; виконувати масаж кистей рук у технологічній послідовності. 

МНК 2.2 
Виконання манікюрних робіт. 

МНК 2.2.1 Виконання класичного манікюру. 

підбирати інструменти; проводити підготовку шкіри рук та нігтів до виконання манікюру; проводити 
мацерацію шкіри рук; проводити обробку  кутикули, бічних валиків обрізним методом; здійснювати видалення 
задирок та бруду з-під нігтів; та виконувати класичний манікюр у технологічній послідовності 

МНК 2.2.2 Виконання європейського манікюру. 

підбирати косметичні засоби для виконання європейського манікюру; підбирати інструменти та пристосування; 
проводити підготовку шкіри рук та нігтів до виконання європейського манікюру; проводити обробку кутикули, бічних 
валиків безобрізним методом; виконувати європейський манікюр у технологічній послідовності; надавати рекомендації 
по догляду за руками в домашніх умовах 

МНК 2.2.3 Виконання гарячого  манікюру 

підбирати косметичні засоби для виконання гарячого манікюру; підбирати інструменти та пристосування для 
виконання гарячого манікюру; виконувати гарячий  манікюр у технологічній послідовності (обрізним та безобрізним 
методами); надавати рекомендації по догляду за руками в домашніх умовах. 

МНК 2.2.4 Виконання чоловічого манікюру 

підбирати косметичні засоби для виконання чоловічого манікюру; підбирати інструменти та пристосування для 
виконання чоловічого манікюру; виконувати чоловічий манікюр у технологічній послідовності; надавати 
рекомендації по догляду за шкірою рук і нігтями в домашніх умовах 



МНК 2.2.5 Виконання дитячого манікюру. 

Уміти: підбирати косметичні засоби для виконання дитячого манікюру; підбирати інструменти для виконання 
дитячого манікюру; виконувати дитячий манікюр у технологічній послідовності; надавати рекомендації по догляду за 
руками в домашніх умовах 

МНК 2.3  
Виконання покриття нігтів лаком, гель – лаком у технологічній послідовності 
МНК 2.3.1 Виконання покриття нігтів лаком, френч-покриття. 

підбирати лаки різних кольорів і відтінків з урахуванням індивідуальних особливостей людини; готувати нігті 
до покриття лаком; виконувати покриття нігтів лаком різними методами; виконувати покриття нігтів лаком у 
технологічній послідовності; виконувати френч-манікюр у технологічній послідовності 

МНК 2.3.2 Виконання покриття нігтів гель-лаком. 

підбирати хімічні, косметичні засоби для покриття нігтів гель-лаком; готувати  нігтьову пластину до покриття  
гель-лаком; виконувати покриття нігтів гель-лаком у технологічній послідовності; виконувати зняття гель-лаку 
ручним та апаратним методами 

МНК 2.3.3 Виконання елементів художнього нейл-дизайну. 

підбирати інструменти, пристосування та матеріали для художнього оформлення нігтів; підбирати декоративні 
засоби для оформлення нігтів; виконувати художній розпис та декоративне оформлення нігтів різними техніками та 
методами: крапельний  дизайн  лаками та гель-лаками; мармуровий дизайн  лаками та гель-лаками; художній розпис 
пензлями фарбами, гель- лаками, гель-фарбами, кольоровими гелями; виконувати сучасні техніки нейл-дизайну; 
виконувати   елементи  етнічних мотивів  у нейл-дизайні 

Кваліфікація: Манікюрник 3 розряд ( 1 клас) 

МНК – 3.1 

Виконання сучасних технологій манікюру 

МНК 3.1.1 Виконання апаратного манікюру 
підбирати косметичні засоби для виконання апаратного манікюру; підбирати фрези та насадки за призначенням; 

виконувати апаратний манікюр у технологічній послідовності; проводити всі етапи знезараження фрез та насадок; давати 
рекомендації по догляду за шкірою рук і нігтями після  проведення апаратного манікюру 

МНК 3.1.2 Виконання SPA догляду за шкірою рук та нігтями 
підбирати косметичні засоби для виконання SPA догляду, парафінотерапії та аромотерапії; виконувати SPA-

манікюр (обрізним та безобрізним методами);    парафінотерапію (холодним та гарячим методами), аромотерапію 



МНК – 3.2. 

Виконання гелевого нарощування нігтів 

МНК – 3.2.1 Виконання гелевого нарощування нігтів 
проводити підготовчі роботи для гелевого нарощування на формах; правильно підставляти шаблони при 

моделюванні штучних нігтів різних форм; виконувати моделювання штучних  нігтів різних форм; виконувати 
моделювання проблемних нігтів різних форм; виконувати корекцію та ремонт штучних нігтів; знімати нарощені нігті; 
надавати рекомендації по догляду за гелевими нігтями,  надавати рекомендації по догляду за нігтями після зняття 
нарощених нігтів 

МНК – 3.3. 
Виконання акрилового нарощування нігтів 
МНК 3.3.1 Виконання акрилового нарощування нігтів 

проводити підготовчі роботи для акрилового нарощування; виконувати моделювання штучних нігтів за 
акриловою технологією; виконувати корекцію та ремонт штучних нігтів; знімати акрилові нарощені  нігті; надавати 
рекомендації по догляду за акриловими нігтями, надавати рекомендації по догляду за нігтями після зняття нарощених 
нігтів 

МНК – 3.4. 
Виконання сучасних технік нейл-дизайну нігтів 
МНК 3.4.1 Виконання сучасного нейл – дизайну 

підбирати матеріали та засоби для створення дизайну нігтів; виконувати об’ємний та акваріумний дизайни з 
допомогою декоративних матеріалів 

  



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 
Виробничої практики 

Професія: Манікюрник.  
Рівень кваліфікації: Манікюрник. (ЗПБ) 
 

Тематичний план 
 

Код 
модуля 

 
 

Код 
професійних 
профільних 

компетентностей 

 
Назва теми (компетентності) 

 

Кількість годин 
 
 

Всього 
 

З них 
ЛПР 

 
Кваліфікація: Манікюрник  2 розряд (ІІ клас)   

МНК 
2.3 

 

Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці . 

 

7  

Самостійне виконання манікюрних послуг на робочих місцях в перукарнях 

 

196  

Поетапна атестація 7  

 Всього кваліфікація Манікюрник 2 розряд (ІІ клас): 210  

Кваліфікація: Манікюрник  3 розряд (І клас)   

МНК 
3.4 

Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці 7  

Самостійне виконання манікюрних послуг на робочих місцях в перукарнях 91  

Поетапна атестація 7  

 Всього кваліфікація: Манікюрник 3 розряд (І клас):  105  

 

  



Зміст 

Код 
модуля 

Назва теми (компетентності) 
Зміст навчального матеріалу 

Кваліфікація: Манікюрник  2 розряд (ІІ клас) 

 
МНК 

2.3 
 
 

 
Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці 

 Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві (проводить інженер підприємства) 
.  

Самостійне виконання манікюрних послуг на робочих місцях в перукарнях 

Самостійне виконання робіт за професією манікюрник на робочих місцях підприємства у відповідності з 
кваліфікаційною характеристикоюманікюрника  із застосуванням наукової організації праці.  

Кваліфікація: Манікюрник  3 розряд (І клас) 

 
 
М

НК 3.4 

Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці 

Ознайомлення з характером роботи підприємства, розташуванням приміщень, обладнанням. 

Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості виконуваних послуг у манікюрників на робочому 
місці. Інструктаж з техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві (проводить інженер підприємства) . 

 

Самостійне виконання манікюрних послуг на робочих місцях в перукарнях 

Самостійне виконання робіт за професією Манікюрник  3 розряд (І клас) на робочих місцях підприємств у відповідності 
з кваліфікаційною характеристикою із застосуванням научної організації праці. 

 
 

  



 V. ПЛАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

№ 
з.п. 

Освітні компоненти  
(навчальні предмети) 

 

В
сь

ог
о 

го
ди

н 

Т
ео

ре
ти

чн
их

 

Л
П

З 

Розподіл по курсах і семестрах (кількість годин на тиждень) 
1 курс 

Семестр 
І ІІ 

Манікюрник 2 розряд 

В
сь

ог
о 

М
 

Н
 К

-2
 

Манікюрник 3 розряд 

В
сь

ог
о 

М
 

Н
 К

-3
 ЗПБ 

М
Н

К
-

2.
1 

М
Н

К
-

2.
2 

МНК-2.3 

М
Н

К
- 

3.
1 

3.
2 

М
Н

К
-

3.
3 

МНК-3.4 

Кількість тижнів 2 2 1 2 2 5 1 2 1 1 6 1 
1. Фізична культура 28   2 2 1 2 2   20 2 2 2    8 
2. Загальнопрофесійна підготовка 44 38 6       44       

2.1 Основи галузевої економіки та 
підприємництва 

16 16  4  4       16       

2.2 Основи трудового законодавства 16 16  4 4      16       
2.3 Інформаційні технології 12 6 6 3 3      12       
3. Професійно-теоретична підготовка 203 138 65       142      61 

3.1 Манікюрна справа 105 60 45 6 6 8 8 9   66 12 7 8    39 
3.2 Матеріалознавство 40 35 5 2 2 2 2 2   18 6 5 5    22 
3.3 Основи санітарії та гігієни 8 4 4 2 2      8       
3.4 Професійна етика та психологія 8 4 4 2 2      8       
3.5 Спеціальне малювання 12 5 7 4 2      12       
3.6 Охорона праці 30 30  6 4 4 3    30       
4. Професійно-практична підготовка 603          305      298 

4.1 Виробниче навчання 162     6 18 18 18   102 12 18 18   60 
4.2 Виробнича практика  441         35 28 203    35 28 238 
5. Додаткові компетентності 19           8      11 

5.1 Моя громадянська свідомість 19      1  3    8 4 2 1   11 

6. Державна кваліфікаційна атестація 
або поетапна кваліфікаційна атестація 

14  
        7  7     7 7 

 Загальний обсяг навчального часу   
911 176 

 7
1 36 36 34 34 34 35 35 526 36 34 34 35 35 385 

Консультації 60  


