Підручники та навчальні посібники
з професійної (професійно-технічної) освіти
Навчальні посібники та методичні матеріали
з професії «Перукар (перукар-модельєр)»
№
з/п

Автор, назва

1.

Основи санітарії і гігієни у
сфері послуг

http://tc-2.pto.org.ua/

2.

Шерстюк А.І.
Базові модельні зачіски

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/1%20
%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B
2%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%
D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96
%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%96%D1
%81%D0%BA%D0%B8%20.pdf

3.

Шерстюк А.І.
Стрижка волосся

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/10%20
%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B
6%D0%BA%D0%B8...pdf

4.

Шерстюк А.І.
http://www.annaПриміщення та обладнання sherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/11%20
перукарень
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%9
6%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%
8F.pdf'

5.

Шерстюк А.І.
Сучасні техніки
фарбування волосся

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/12%20
%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81
%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D
1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8%
20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%
83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1
%8F.pdf

6.

Шерстюк А.І.
Сучасні стрижки : навч.
посіб. для учнів

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/13%20
%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B
E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%
8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%
8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%
D0%B6%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0
%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.pdf

Посилання

№
з/п

Автор, назва

Посилання

7.

Шерстюк А.І.
Укладка волосся: навч.
посіб. для учнів

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/14%20
%20%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D
0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D1
%8F.pdf

8.

Шерстюк А.І.
Хімічна завивка: навч.
посіб. для учнів

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/15%20
%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87
%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D
0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0.p
df

9.

Шерстюк А.І.
Базові модельні стрижки

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/2%20
%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B
2%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%
D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96
%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0
%B6%D0%BA%D0%B8%20%20..pdf

10. Шерстюк А.І.
http://www.annaФарбування волосся : навч. sherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/3%20
%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D
посіб. для учнів
1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%
D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D1%81%D1%81%D1%8F.pdf
11. Шерстюк А.І.
Інструменти та
електрообладнання : навч.
посіб. для учнів

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/4%20
%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8
2%D0%B8.pdf

12. Шерстюк А.І.
Вихідні матеріали для
виготовлення парфюмернокосметичних товарів :
навч. посіб. для учнів

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/5%20
%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4
%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D
1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%
D0%B0.pdf

13. Шерстюк А.І.
Завивка волосся гарячим
способом

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/6%20
%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87
%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D
0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf

№
з/п

Автор, назва

Посилання

14. Шерстюк А.І.
Засоби для догляду за
шкірою

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/7%20
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B
1%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%
D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83%20%D0
%B7%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D1%96
%D1%80%D0%BE%D1%8E.pdf

15. Шерстюк А.І.
Миття волосся голови.
Масаж голови

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/8%20
%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B
6%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D
1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B2%D0%B8.pdf

16. Шерстюк А.І.
Парфумерія

http://www.annasherstiuk.sumy.sch.in.ua/Files/downloads/9%20
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E
%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8
F.pdf

17. Виконання модельних
зачісок

http://boguslavvpusp.net.ua/index.php/%D0%B1%D1%96%D0
%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D
0%B5%D0%BA%D0%B0/45%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%8
0%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B
5%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B
A%D0%B0%D1%80/77%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%
BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%96%D1%81
%D0%BE%D0%BA

№
з/п

Автор, назва

18. Поради майстра:
- Як правильно
використовувати бігуді
- Як правильно
користуватись феном
- Як правильно накрутити
волосся

Посилання
http://boguslavvpusp.net.ua/index.php/%D0%B1%D1%96%D0
%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D
0%B5%D0%BA%D0%B0/45%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%8
0%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B
5%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B
A%D0%B0%D1%80/76%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B
4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8
2%D1%80%D0%B0

Навчальні посібники та методичні матеріали
з професії «Кравець», «Закрійник»
№
з/п

Автор, назва

Посилання

1.

Батраченко Н.В.
Кравець. Технологія
виготовлення одягу

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchalnposbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesynotekhnchno-osvti/pdruchnik-kravets-tekhnologyavigotovlennya-odyagu-avt-batrachenko-n-vzaryazhko--v/

2.

Царьова Є.С.
Технологія виготовлення
столової, постільної
білизни, штор,
ламбрекенів та аксесуарів

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchalnposbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesynotekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-tekhnologyavigotovlennya-stolovo-postlno-blizni-shtorlambrekenv-ta-aksesuarv-avt-tsarova--s/

3.

Технологія виготовлення
чоловічих штанів

http://tc-1.pto.org.ua/

4.

Загальні відомості про
швейне обладнання.
класифікація швейного
обладнання. машинні
стібки. типові механізми
швейних машин

http://boguslavvpusp.net.ua/images/Files/Kravec/Shveyne_obladn
annya.pdf

5.

Швейні машининапівавтомати

http://boguslavvpusp.net.ua/images/Files/Kravec/Shveyni_mashu
nu_napivavtomatu.pdf

6.

Інструкційно-технологічні http://boguslavкарти з теми
vpusp.net.ua/index.php/%D0%B1%D1%96%D0%
B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%
«Виготовлення пальта»
B5%D0%BA%D0%B0/44%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5
%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
%D1%86%D1%8C/74%D1%96%D1%82%D0%BA-%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82
%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
%D0%B0

№
з/п

Автор, назва

Посилання

7.

Інструкційно-технологічні http://boguslavкарти з теми
vpusp.net.ua/index.php/%D0%B1%D1%96%D0%
«Виготовлення піджака» B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%
B5%D0%BA%D0%B0/44%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5
%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
%D1%86%D1%8C/73%D1%96%D1%82%D0%BA-%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82
%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D1%8F%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B0
%D0%BA%D0%B0

8.

Інструкційно-технологічні
карти з теми
«Виготовлення брюк»:
- Обробка штанів;
- Обробка кишені в рамку
на задній половинці брюк;
- Обробка кишені з
клапаном на задній
половинці брюк;
- Обробка малих деталей
брюк;
- Обробка низу без
манжет;
- Обробка верхнього краю
брюк на ґудзиках;
- Обробка верхнього краю
брюк з джинсової
тканини;
- Обробка застібки
«блискавка»
- З’єднання бічних і
крокових зрізів;
А також багато інших
карт.

http://boguslavvpusp.net.ua/index.php/%D0%B1%D1%96%D0%
B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%
B5%D0%BA%D0%B0/44%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5
%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
%D1%86%D1%8C/72%D1%96%D1%82%D0%BA-%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82
%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA

№
з/п
9.

Автор, назва

Посилання

Сидоренко І.Г.
http://nmcptobibliot.ucoz.ru/_ld/0/12__...pdf
Матеріали на конкурс
інноваційних проектів
Центру сучасних швейних
технологій та дизайну на
тему: «Використання
програмного комплексу
САПР «Julivi» для
підготовки
кваліфікованих робітників
швейної галузі»

