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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до робочої освітньої програми з використанням модульно-компетентнісного 

підходу для підготовки кваліфікованих робітників на основі базової загальної 

середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти за професією 

5141 Манікюрник. 

 

Робоча освітня програма розроблена відповідно до СП(ПТ)О 

5141.ОО.93.02 – 2018 з професії 5141 Манікюрник, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від  04 березня 2019 р. № 297. 

Дана програма розроблена з метою дотримання єдиних вимог при 

плануванні освітньої діяльності з урахуванням вимог стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу. Цілі і 

завдання робочої освітньої програми – розвиток в учнів особистісних якостей, а 

також формування загальних і професійних компетентностей у відповідності з 

вимогами Міністерства освіти і науки України з даної професії. 

Робоча освітня програма розрахована на навчання слухачів, які отримали 

базову загальну середню освіту, мали при вступі до закладу освіти вік, 

установлений відповідно до законодавства, і не мали медичних протипоказань 

для виробничого навчання і роботи з цієї професії, а також з урахуванням вимог 

Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, 

на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 № 256. 

Робоча освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників містить 

співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та 

професійно-практичною підготовками, в процесі яких забезпечується 

формування загальних і професійних (професійних базових, професійних 

профільних) компетентностей. 

Програма включає загальнопрофесійний блок, а також передбачає 

послідовне вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовок.  

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за 

робочими навчальними програмами, розробленими на основі компетентностей, 

у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, 

підприємству-замовнику кадрів. 

Для вивчення навчальних дисциплін професійно-теоретичної підготовки 

відводиться 143 години. Для професійно-практичної підготовки відводиться 

316 годин.  

Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче 
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навчання  6 годин, виробнича практика  7 годин. 

До самостійного виконання робіт слухачі допускаються лише після 

навчання і перевірки знань з охорони праці. 

З метою визначення досягнутих рівнів професійної кваліфікації учнів з 

професії Манікюрник (манікюрник 2-го розряду, ІІ класу) проводиться 

кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна 

кваліфікація: 

Державна кваліфікаційна атестація здійснюється за рахунок навчального 

часу, відведеного на професійно-практичну підготовку, і складає 7 годин. 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються закладом 

освіти і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики. 

Після завершення навчання кожен здобувач повинен уміти самостійно 

виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, 

технологічними умовами і нормами, встановленими в галузі. 

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» 

відповідного розряду можливе за умови набуття здобувачем освіти усіх 

компетентностей.  

Випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який 

успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії 

відповідного розряду і видається диплом державного зразка.  

 

 

 

 

Умовні позначення, що використовуються: 

ЗПК – загальнопрофесійна компетентність; 

ЗПБ – загальнопрофесійний блок; 

ЛПР – лабораторно-практична робота; 

ЛР – лабораторна робота; 

МНК – манікюрник; 

ДКА – державна кваліфікаційна атестація 

Сфера професійної діяльності  

КВЕД ДК 009:2010 

Побутове обслуговування населення. Перукарська справа та косметичні 

послуги. 

 



                                                   Зведена таблиця по розрядах, модулях та предметах 
№ з/п Навчальні предмети за видами підготовки 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

 г
о
д
и

н
 

Манікюрник 2-го розряду 

З
П

Б
 

М
Н

К
 –

 2
.1

 

М
Н

К
 –

2
.2

 

М
Н

К
–

2
.3

 

1 Загальнопрофесійна підготовка 44 44    

1.1 Основи галузевої економіки та підприємництва  14 14    

1.2 Основи трудового законодавства  14 14    

1.3 Інформаційні технологій  16 16    

2 Професійно-теоретична підготовка  143 85 14 

 

22 

 

22 

2.1 Манікюрна справа 82 40 14 22 6 

2.2 Матеріалознавство  21 13   8 

2.3 Основи санітарії та гігієни  13 13    

2.4 Спеціальне малювання 21 13   8 

2.5 Професійна етика та психологія 6 6    

53 Професійно-практична підготовка  316 

 

12 39 99* 166 

3.1 Виробниче навчання 

 
 

168 

 

             

        12 
     

 

24 
 

 

28* 
 

 

104 

3.2 Виробнича практика 
 

148 

 

 

 

 15 71 62 

 ДКА (ПКА) 7     

 
Примітка: *В модуль МНК –2.2 додано  4 години для вивчення нових технологій 
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Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам  

 

Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) 
 

Загальнопрофесійний блок 
 

Бюджет навчального часу – 141 год. 

 

Загальнопрофесійна підготовка – 44 год. 

Основи галузевої економіки та підприємництва – 14 год. 

Основи трудового законодавства – 14 год. 

Інформаційні технології – 16 год. 

 

Професійно-теоретична підготовка – 85 год. 

Манікюрна справа – 40 год. 

Матеріалознавство – 13 год. 

Основи санітарії та гігієни – 13 год. 

Спеціальне малювання – 13 год. 

Професійна етика та психологія – 6 год. 

 

Професійно-практична підготовка – 12 год. 

виробниче навчання – 12 год. 
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Код 

Професійні 

профільні 

компетентності 

Зміст компетентностей 

 

Назви предметів 

 

Кількість 

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 

16 

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 

підприємництва 

14 

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 

14 
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ЗПК.4 Оволодіння 

основами 

матеріалознавств

а 

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. 

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 

Матеріалознавство 13 

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 

Основи санітарії та 

гігієни 

13 
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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; 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 

6 

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 

Манікюрна справа 

 

 

 

 

 

 

40 
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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 

 

 

Виробниче 

навчання 

 

 

 

           12 

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 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи галузевої економіки та підприємництва» 
Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

Код модуля 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

Кількість годин 

 

 

 

 

Форма  

контролю Всього 

 

З них ЛПР 

 
 

ЗПК.2 

Оволодіння основами галузевої економіки та підприємництва 14   

Т.1.Підприємство як суб’єкт господарювання 2   

Т.2. .Виробничі фонди підприємства 2    

Т.3. Організація виробництва у сфері послуг 2  Опитування 

Т.4. Форма організації виробництва як характеристика просторово-

часової структури виробничого процесу 

2   

Т.5. Кадри підприємства 2            Дебати 

Т.6. Продуктивність праці 2  Реферат 

Т.7. Організація і оплата праці 2  Тести 

Разом 14   
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи трудового законодавства» 
Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

Код 

модуля 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

Кількість годин 

 

 

Форма  

контролю Всього З них ПР 

 

ЗПК.3 

Оволодіння основами трудового законодавства 14   

Т.1. Загальні засади трудового права: практичні аспекти 2  Вирішення 

практичних задач 

Т.2. Трудовий договір: поняття, зміст, порядок його укладання: практичні аспекти 2  Вирішення 

практичних задач 

Т.3. Правове регулювання зміни та припинення трудового договору: практичні 

аспекти 

2  Вирішення 

практичних задач 

Т.4. Робочий час і час відпочинку: практичні аспекти 2  Вирішення 

практичних задач 

Т.5. Трудова дисципліна: практичні аспекти 2  Вирішення 

практичних задач 

Т.6. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору: практичні аспекти 2  Вирішення 

практичних задач 

Т.7. Трудові спори і порядок їх вирішення: пактичні аспекти 2  Вирішення 

практичних задач 

Разом 14   
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Інформаційні технології» 
Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

Код модуля 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

Кількість годин 

 

 

 

Форма  

контролю 

Всього 

 

З них ЛПР 

 

 

ЗПК.1 

Оволодіння основами інформаційних технологій 16 8  

Т.1. Інформація та інформаційні технології 2  
 

Т.2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 4 2 
Опитування 

Т.3. Мережні системи та сервіси 4 2 
ПР 

Т.4. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта 4 2 
ПР 

Т.5. Використання  інформаційних та комп’ютерних технологій для 

автоматизації виробництва 
2 2 

Тестові завдання 

Разом 
16 8  
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Манікюрна справа» 
Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

Код 

модуля 

Назва теми (компетентності) 

 

Кількість годин  

Форма 

контролю 
Всього З них ПР 

 

ЗПК.8 

Оволодіння основами манікюрної справи 40 16  

Т.1. Вступ.  Мета, завдання та особливості курсу. 2    

Т.2. Історія  розвитку манікюру.   4   
 

Т.3. Приміщення та обладнання  робочого місця  манікюрниці. 6   

Лабораторно-практична робота: Оволодіння  навичками  раціонального розміщення 

інструментів. 
 2 2 

Лабораторно-

рактична 

робота 

Лабораторно-практична робота: Ознайомлення з інструментами, апаратами, пристосуваннями 

для надання манікюрних послуг та їх призначенням. 
 2 2 

Лабораторно-

рактична 

робота 

Т.4. Інструменти для виконання манікюрних робіт. 6             
 

Лабораторно-практична робота: Визначення якості  інструментів.  2             2 

Лабораторно-

рактична 

робота 

Лабораторно-практична робота: Оволодіння  навичками  підготовки  інструменту до  роботи. 2              2 

Лабораторно-

рактична 

робота 
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Лабораторно-практична робота: Визначення якості  гостроти  інструменту. 2               2 

Лабораторно-

рактична 

робота 

Т.5. Підготовчі  та  заключні  роботи  з  обслуговування відвідувачів. 6  
 

Лабораторно-практична робота: Підготовчі роботи перед виконанням манікюрних робіт. 2  2 

Лабораторно-

рактична 

робота 

Лабораторно-практична робота: Заключні роботи. 2  2 

Лабораторно-

рактична 

робота 

Лабораторно-практична робота: Робота з  відвідувачами  по  обговоренню  видів  послуг 

та  надання  інформації  про  ціни  на   манікюрні послуги. 
2  2 

Лабораторно-

рактична 

робота 

Разом 40 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Матеріалознавство» 
 
 

Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) (ЗПБ) 

Тематичний план 
Код модуля 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

Кількість годин 

 

 

Форма  

контролю Всього 

 

З них ЛПР 

 

ЗПК:4 Оволодіння основами матеріалознавства 13 5  

Т.1. Дисципліна «Матеріалознавство». Мета, завдання та особливості курсу 

 

2   

Т.2. Види допоміжних матеріалів, які використовуються під час 
виконання манікюрних робіт. 

 

2   

Т.3.  Будова нігтя види та типи нігтьового ложа та нігтьової пластини. 
 

2  Опитування 

Лабораторна робота: «Замалювання схеми будови нігтя» 

  

2           2 Лабораторна 

робота 

Лабораторна робота: Оволодіння навичками визначати  типи шкіри та нігтів 2           2 Лабораторна 

робота 

Т.4. Види, склад найменування дезінфікуючих і кровоспинних засобів, види 
допоміжних матеріалів, які використовуються під час виконання манікюрних робіт. 

 

2  Реферат 

Лабораторно-практична робота: Оволодіння навичками підбирати косметичні засоби 

та матеріали для виконання манікюрних робіт 
 

1            1 Лабораторна 

робота 

Разом 13 5  
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                                                                                         НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи санітарії та гігієни» 

Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

Код 

модуля 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

Кількість годин 

 

 

Форма  

контролю Всього 

 

З них ЛПР 

 

 

ЗПК.5 

Оволодіння основами санітарії та гігієни 13 3  

Т.1. СЄС. Анатомія та фізіологія нігтя. 2   

Т.2. Мікробіологія. Правила облаштування,обладнання та вміст перукарень. 

Епідеміологія. Інфекційний процес. Види інфекції. 

 

2   

Лабораторна робота: Ознаки хвороб нігтя. Методи попередження. 

 

 

2 2 Лабораторна  

робота 

Т.3. Вроджені особливості нігтів. Профілактика захворювань. Правила гігієни та 

санітарії на робочому місці.  

 

 

 

 

 

2   

Т.4. Облаштування та обладнання перукарень. Санітарні вимоги до роботи майстра. 2  Реферат 

Т.5. Санітарні вимоги до роботи майстра. 2  Опитування 

Лабораторна робота: Правила особистої гігієни. 1 1 Лабораторна  

робота 

Разом 13 3  



19 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Спеціальне малювання» 
Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

Код 

модуля 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

Кількість годин  

Форма  

контролю 
Всього З них ЛПР 

 

 

ЗПК.9 

 

 

Оволодіння основами малюнку та дизайну нігтів 13          11  

Т.1.  Приладдя для малювання, види і жанри нейл-дизайну.  Закони лінійної та 

повітряної перспективи. Поняття про композицію малюнка та розміщення. 

малюнку на одному, та десяти нігтях. 

1   

Практична робота: Замальовки геометричних елементів на десяти нігтях в 

техніці «гелева ручка» з дотриманням їх пропорцій і взаємного розташування. 

2           2 Практична робота 

Практична робота: Замальовки рослинних елементів на десяти нігтях в техніці 

кольоровий олівець з дотриманням їх пропорцій і взаємного розташування. 

2           2    Практична робота 

Практична робота: Замальовки символічних елементів на десяти нігтях в 

змішаній техніці з дотриманням їх пропорцій і взаємного розташування. 

 

 

 

  

3            3    Практична робота 

Т.2.  Закони змішування та градації кольорів. Закони поєднання та сполучення 

кольорів. Психологія впливу кольору на людину. 

1   

Практична робота: Застосування методу заливки, розтяжки на десяти нігтях в 

техніці акварель з дотриманням їх пропорцій і взаємного розташування. 

2 2    Практична робота 

Практична робота: Застосування методу, лесування на десяти нігтях в техніці 

акварель з дотриманням їх пропорцій і взаємного розташування. 

2 2    Практична робота 

Разом 13 11  
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                                                                                   НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Професійна етика та психологія» 
Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

Код 

модуля 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

Кількість годин 

 

 

 

Форма 

 контролю 

Всього 

 

З них ЛПР 

 

 

ЗПК.6 

Оволодіння основами професійної етики 6  

Т.1. Індивідуальні психологічні відмінності людини 

 

1   

Т.2. Особливості спілкування в сфері послуг  1   

Т.3. Психологічні властивості поведінки людини. 

 

1  Реферат 

Т.4. Моральні та  психологічні вимоги до манікюрника 

 

1   

Т.5. Конфлікт у виробничому колективі: правила ерестичного спілкування 2  Контрольна  

робота 

Разом 6   
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                                                                                         НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З  ПРЕДМЕТА 

«Виробниче навчання» 
 

Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) (ЗПБ) 

Тематичний план 
 

Код модуля 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

Кількість годин 

 

Всього 

 

Форма  

контролю 

ЗПК.8 Оволодіння основами манікюрної справи  

 

 

 

 

 

 

 

 

jhkjhхарактеристику засобів для укладання волосся гарячим способом та закріплення 

волосся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристику засобів для укладання волосся гарячим способом та закріплення 

волосся; характеристику засобів для укладання волосся гарячим способом та 

закріплення волосся; 

 

12  

Т.1. Ознайомлення з навчальною майстернею, програмою виробничого навчання. 

Інструктаж з охорони праці, пожежною безпекою та електробезпекою. 

6  

Т.2 Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця. Інструктаж з охорони 

праці. Ознайомлення з робочим місцем манікюрниці. Розташування інструменту. 

Ознайомлення з інструментами та пристосуваннями. 

6 Контрольна робота 

Разом 12  
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Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 

Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) 

 

Бюджет навчального часу – 365 год. 
 

Професійно-теоретична підготовка - 58 год.  

Манікюрна справа – 42 год. 

Матеріалознавство – 8 год. 

Спеціальне малювання – 8 год. 
 

Професійно – практична підготовка – 304 год. 

виробниче навчання – 156 год. 

виробнича практика – 148 год. 

ДКА – 7 год. 
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Код 

модуля 

Назва теми 

(компетентності) 
 

Зміст компетентностей 

 

Назви предметів 

 

Кількість 

годин 

МНК – 

2.1. 

 

Виконання 

процедур 

гігієнічного 

догляду за 

шкірою рук та 

нігтям 

Знати: асортимент миючих та рослинних засобів для покращення стану рук і 

нігтів; склад косметичних засобів по догляду за шкірою рук і нігтями; засоби 

та методи боротьби з пітливістю, сухістю та тріщинами на шкірі рук; значення 

масажу кистей рук, технологічну послідовність виконання масажу кистей рук.  

Манікюрна справа 

 

14 

 Уміти: 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 

Виробниче 

навчання  

Виробнича 

практика 

24 

 

15 

МНК – 

2.2. 

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 

Манікюрна справа 

 

22 



24 

 

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. 

  Уміти: 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. 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. 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. 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. Підбирати косметичні засоби для виконання 

дитячого манікюру; підбирати інструменти для виконання дитячого манікюру; 

Виробниче 

навчання  

Виробнича 

практика 

28* 

 

71 
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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  

 

 

 

 

 

 

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. 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.  

Манікюрна справа 6 

Знати: Асортимент хімічних, косметичних засобів для покриття нігтів гель-

лаком; асортимент матеріалів, інструментів, пристосувань для художнього 

оформлення нігтів; декоративні засоби для оформлення нігтів. 

 

Матеріалознавство 8 

Знати: види та техніки нейл-дизайну; технології виконання художнього 

розпису нігтів за допомогою різноманітних пензлів. 

Спеціальне 

малювання 

8 

 

Уміти: 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. 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. 

Виробниче 

навчання 

 

Виробнича 

практика 

104 

 

 

62 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Манікюрна справа» 
Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) 

                                                                                              Тематичний план 
 

Код модуля 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

Кількість годин 

 

 

 

Форма 

 контролю 

Всього 

 

З них ЛР 

 

МНК – 2.1. 

 

 

 

 

 

 
  

Виконання процедур гігієнічного догляду за шкірою рук та нігтями 14 10  

МНК –  2.1.1. Виконання процедур гігієнічного догляду за шкірою рук та 

нігтями 

   

Т. 1. Гігієнічний догляд за шкірою  рук та  нігтями. 4   

Лабораторно-практична робота: Оволодіння навичками, підбору миючих засобів. 
2 2 Лабораторно-

практична робота 

Лабораторно-практична робота: Освоєння прийомів  миття рук. Дезінфекція рук 

манікюрниці та клієнта. 

2 2 Лабораторно-

практична робота 

Лабораторно-практична робота: Оволодіння навичками підготовки розчинів для 

ванночок. 
2 2 Лабораторно-

практична робота 

Лабораторно-практична  робота: Проведення процедур по  догляду за  шкірою рук 
2 2 Лабораторно-

практична робота 

Лабораторно-практична робота: Оволодіння навичками виконання  масажу  кистей  рук у 

технологічній послідовності. 

2 2 Лабораторно-

практична робота 

МНК – 2.2. 

 

 

 

 

Виконання манікюрних робіт 22 10  

 МНК–  2.2.1. Виконання класичного манікюру    

Т.2. Технологія  виконання манікюру.  

 

12   
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Лабораторно-практична робота: Оволодіння навичками огляду рук клієнта на 

предмет захворювання шкіри та нігтів рук. Приготування ванночок для виконання 

мацерації шкіри 

2 2 Лабораторно-

практична робота 

МНК –  2.2.2. Виконання європейського манікюру    

Лабораторно-практична робота: Виконання робіт щодо зняття старого лаку з нігтів, 

підрізання  нігтів.  

2 2 Лабораторно-
практична робота 

МНК –  2.2.3. Виконання гарячого  манікюру    

Лабораторно-практична робота: Оволодіння навичками підпилювання нігтів 

пилочкою. 

2 2 Лабораторно-

практична робота 

МНК – 2.2.4. Виконання чоловічого манікюру    

Лабораторно-практична робота: Надання нігтям потрібної форми, згладжування 

шорсткості на  поверхні шкіри 

2 2 Лабораторно-
практична робота 

МНК –  2.2.5. Виконання дитячого манікюру    

Лабораторно-практична робота: Оволодіння навичками видалення шкіри  по краю  

нігтьового валика та  кутикули.Оволодіння навичками гігієнічної  чистки нігтів.  

2 2 Лабораторно-

практична робота 

МНК – 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання покриття нігтів лаком, гель – лаком у технологічній послідовност 

 

6 4  

МНК –  2.3.1. Виконання покриття нігтів лаком, френч-покриття 

 Виконання фарбування волосся з використанням знебарвників 

   

Т.3. Правила  покриття нігтів  основою під лак та лаком. 
2   

Лабораторно-практична робота: Підбір та приготування лаків різних кольорів та відтінків. 

2 2 Лабораторно-

практична робота 
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МНК –  2.3.2. Виконання покриття нігтів гель-лаком    

Лабораторно-практична робота: Оволодіння навичками покриття нігтів  основою  під  лак та  
лаком.  
 

2 2 

 

Лабораторно-
практична робота 

Разом 42 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Матеріалознавство» 
 

Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) 

Тематичний план 
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Код модуля 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

Кількість 

годин 

 

Форма контролю 

Всього   

МНК – 2.3. 

 

Виконання покриття нігтів лаком, гель – лаком у технологічній послідовності 8  

МНК –  2.3.1. Виконання покриття нігтів лаком, френч-покриття 

  

  

Т.1. Характеристика асортименту миючих та рослинних засобів для покращення стану рук і 

нігтів; склад косметичних засобів по догляду за шкірою рук і нігтями 

2  

Т.2. Види кератолітичних засобів для розм’якшення кутикули. 

 

2 Реферат 

МНК –  2.3.2. Виконання покриття нігтів гель-лаком   

Т.3. Види  лаків для покриття нігтів; правила підбору лаків різних видів 2  

МНК –  2.3.3. Виконання елементів художнього нейл-дизайну   

Т.4. Асортимент косметичних засобів для виконання SPA-догляду, парафінотерапії (холодний 

та гарячий методи) та ароматерапії  

 

 

 

 

2 Опитування 

Разом 8  

                                                                                          

                                                                                        НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Спеціальне малювання» 
 

Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) 

Тематичний план 
 

Код 

модуля 

Назва теми (компетентності) 

 

Кількість годин  

Форма  

контролю Всього З них ПР 
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МНК – 2.3. 
 

Виконання покриття нігтів лаком, гель – лаком у технологічній 

послідовності 

8 8  

МНК –  2.3.1. Виконання покриття нігтів лаком, френч-покриття    

Практична робота: Застосування елементів декоративного розпису на десяти 

нігтях в техніці акварель  з дотриманням їх пропорцій і взаємного розташування. 

2 2 Практична 

робота 

Практична робота: Застосування елементів декоративного розпису на десяти 

нігтях в техніці гуаш  з дотриманням їх пропорцій і взаємного розташування. 

2 2 Практична 

робота 

МНК –  2.3.2. Виконання покриття нігтів гель-лаком    

Практична робота: Застосування елементів декоративного розпису на десяти 

нігтях в змішаній техніці гуаш+акварель  з дотриманням їх пропорцій і взаємного 

розташування. 

2 2 Практична 

робота 

МНК –  2.3.3. Виконання елементів художнього нейл-дизайну    

Практична робота: Застосування елементів декоративного розпису на десяти 

нігтях в зміщаній техніці гуаш+акварель+лінер (гелева ручка)  з дотриманням їх 

пропорцій і взаємного розташування. 

2 2 Практична 

робота 

Разом 8 8  

                                                                                           НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 
 

                                                                                «Виробниче навчання» 
 

Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) 

Тематичний план 
 

Код модуля 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

Кількість 

годин 

 

Форма 

 контролю 

Всього 

 

МНК – 2.1. Виконання процедур гігієнічного догляду за шкірою рук та нігтями 24  
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МНК –  2.1.1. Виконання процедур гігієнічного догляду за шкірою рук та нігтями   

Т.1. Відпрацювання прийомів тримання інструментів. Дезінфекція та догляд за 

інструментами. 

3  

Т.2. Відпрацювання прийомів підрізання та підпилювання нігтів  3  

Т.3. Відпрацювання прийомів володіння інструментів та обробки бокових країв нігтя 3  

Т.4. Підготовчі роботи перед початком роботи. Заключні роботи після кожного клієнта, та 

в кінці робочого дня 

3  

Т.5. Інструктаж за змістом занять. Ознайомлення з косметичними засобами для рук. 3  

Т.6. Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці. Підбір 

косметичних засобів для виконання масажу. Оволодіння основними прийомами виконання 

масажу. 

3  

Т.7. Засвоєння  прийомів виконання масажу пальців, тильної та долонної сторони руки, 

послідовність виконання 

3  

Т.8. Відпрацювання комплексу прийомів виконання масажу з використанням косметичних 

засобів 

3 Контрольна робота 

МНК – 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання манікюрних робіт 28  

МНК–  2.2.1. Виконання класичного манікюру   

Т.9. Інструктаж за змістом занять. Охорона праці. Організація робочого місця. Підготовка 

нігтів до мацерації: зняття лаку, корекція форми нігтя. 

2  

Т.10. Мацерація шкіри видалення кутикули та обробка країв нігтьового валика. 
Оволодіння прийомів обробки країв нігтьового валика. 

2  

Т.11.Мацерація шкіри, видалення кутикули, задирок, бруду з-під нігтів. Відпрацювання 

прийомів корекції нігтів, видалення кутикули, та обробки нігтьового валика. 

4  

МНК –  2.2.2. Виконання європейського манікюру   
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Т.12. Інструктаж за змістом занять. Охорона праці. Організація робочого місця. Підготовка 

нігтів до виконання європейського манікюру: зняття лаку, корекція форми нігтя. 

2  

Т.13. Обробка шкіри кератолітиком, видалення кутикули та обробка країв нігтьового 

валика 

2  

Т.14. Оволодіння прийомів обробки країв нігтьового валика з використанням керотолітика. 4  

МНК –  2.2.3. Виконання гарячого  манікюру   

Т.15. Інструктаж за змістом занять. Охорона праці. Організація робочого місця. Підготовка 

нігтів до виконання гарячого манікюру: зняття лаку, корекція форми нігтя. 

2  

Т.16. Мацерація шкіри видалення кутикули та обробка країв нігтьового валика (обрізним 

методом). Оволодіння прийомів обробки країв нігтьового валика (безобрізним методом). 

2  

Т.17. Мацерація шкіри, видалення кутикули, задирок, бруду з-під нігтів. Відпрацювання 

прийомів корекції нігтів, видалення кутикули, та обробки нігтьового валика 

(комбінованим методом). 

2 Контрольна робота 

МНК – 2.2.4. Виконання чоловічого манікюру   

Т.18. Інструктаж за змістом занять. Охорона праці. Організація робочого місця. Підготовка 

нігтів до виконання чоловічого манікюру: корекція довжини та форми нігтя. 

2  

Т.19. Мацерація шкіри, видалення кутикули, задирок, бруду з-під нігтів. Відпрацювання 

прийомів корекції нігтів, видалення кутикули, та обробки нігтьового валика (обрізним та 

безобрізним методами). 

 

2  

МНК –  2.2.5. Виконання дитячого манікюру   

Т.20. Відпрацювання прийомів виконувати дитячий манікюр у технологічній 

послідовності; надавати рекомендації по догляду за руками в домашніх умовах.  

2  
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МНК – 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виконання покриття нігтів лаком, гель – лаком у технологічній послідовності 104  

МНК –  2.3.1. Виконання покриття нігтів лаком, френч-покритт   

Т.21. Відпрацювання навиків виконувати класичне френч-покриття. 

 

 

 

 

 

 

 

10  

Т.22. Відпрацювання навиків виконувати градієнтний манікюр з розтяжкою кольору. 10  

 

МНК –  2.3.2. Виконання покриття нігтів гель-лаком 

  

Т.23. Відпрацювання навиків виконувати манікюр з використанням штампів (стемпінг 

манікюр). 

10  

Т.24. Відпрацювання навиків виконувати водний манікюр з плавними визирунками. 10  

Т.25. Відпрацювання навиків виконувати нюдовий манікюр. 10  

МНК –  2.3.3. Виконання елементів художнього нейл-дизайну   

Т.26. Відпрацювання навиків виконувати манікюр з використанням фольги. 

 

 

 

 

 

12  

Т.27. Відпрацювання навиків виконувати манікюр микробісером. 14  

Т.28. Відпрацювання навиків виконувати манікюрз фотодизайном. 14  

Т.29. Відпрацювання навиків виконувати манікюр з інкрустацією стразами. 14 Контрольна робота 

Разом 156  
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Виробнича практика» 
 

Професія: Манікюрник 

Рівень кваліфікації: манікюрник 2-го розряду (ІІ класу) 

Тематичний план 
 

Код модуля 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

Кількість годин 

Всього 

МНК – 2.1. 

 

Виконання процедур гігієнічного догляду за шкірою рук та нігтями 15 

МНК –  2.1.1. Виконання процедур гігієнічного догляду за шкірою рук та нігтями  

Т.1. Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством 6 

Т.2. Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, відпрацювання навичок виконання манікюру.  9 

МНК – 2.2. Виконання манікюрних робіт 71 

МНК–  2.2.1. Виконання класичного манікюру  

Т.3. Відпрацювання  комплексу підготовчих та заключних робіт. Виконання гігієнічного манікюру. 6 

Т.4. Дезінфекція рук. Мацерація шкіри. Виконання манікюру 6 

МНК –  2.2.2. Виконання європейського манікюру  

Т.5. Відпрацювання гігієнічного манікюру в  технологічній послідовності. Полірування нігтів. 

 

6 
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Т.6. Відпрацювання комплексу манікюрних послуг. 6 

МНК –  2.2.3. Виконання гарячого  манікюру  

Т.7. Відпрацювання гігієнічного манікюру, покриття нігтів лаком 6 

Т.8. Надання комплексу манікюрних послуг 6 

Т.9. Відпрацювання гігієнічного манікюру. 6 

Т.10. Відпрацювання необрізного манікюру. 6 

Т.11. Відпрацювання манікюру в технологічній послідовності, видалення задирок. 7 

МНК – 2.2.4. Виконання чоловічого манікюру  

Т.12. Відпрацювання чоловічого манікюру. 8 

МНК –  2.2.5. Виконання дитячого манікюру  

Т.13. Відпрацювання дитячого манікюру 8 

МНК – 2.3. 

 

 

Виконання покриття нігтів лаком, гель – лаком у технологічній послідовності 55 

МНК –  2.3.1. Виконання покриття нігтів лаком, френч-покриття 

 

 

Т.14. Відпрацювання покриття нігтів лаком, френч-покриття 18 

МНК –  2.3.2. Виконання покриття нігтів гель-лаком  

Т.15. Відпрацювання покриття нігтів гель-лаком 18 

МНК –  2.3.3. Виконання елементів художнього нейл-дизайну  

Т.16. Відпрацювання елементів художнього нейл-дизайну 19 

 Пробна кваліфікаційна робота 7 

Разом  

148 
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     Приклади кваліфікаційних робіт 

1. Гігієнічна чистка нігтів на пальцях рук. 

2. Використання прийомів зняття лаку.  

3. Обпилювання нігтів для надання їм потрібної форми та довжини. 

4. Виконання процедури мацерації рук. 

5. Обробка кутикули. 

6. Обробка шкіри нігтьового валика пальців рук.  

7. Виконання масажу кистей рук. 

8. Догляд за шкірою рук та нігтів з використанням лікувальних, косметичних та рослинних засобів, олії та глин. 

9. Виконання масажу кистей рук. 

10. Використання способів підбору та приготування лаків різних кольорів та відтінків. 

11. Полірування нігтів. 

12. Покриття нігтів лаком. 

13. Виконання гігієнічного манікюру у технологічній послідовності. 

 

Державна кваліфікаційна атестація -  7 год. 
 

 
 

 


