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bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci, hygiena práce, požární 
prevence

technologický postup

průběh aplikace

dezinfekční přípravky

kosmeticko-hygienické 
přípravky

přípravky k dalšímu ošetření 
pleti

přípravky dekorativní kosmetiky 

přípravky k péči o vlasy

speciální přípravky

přípravky k péči o ruce, nohy 

vybavení kosmetické, 
pedikérské, manikérské 
provozovny

kosmetické ošetření

povrchové čištění pleti

peeling

epilace

hloubkové čištění pleti, 
provedení napářky a změkčení 
pleti

безпека та охорона здоров'я 
на виробництві, гігієна праці, 
протипожежна профілактика

технологічний процес

процес застосування

дезінфікуючі засоби

косметичні та гігієнічні 
засоби

препарати для подальшої 
обробки шкіри

препарати декоративної 
косметики

засоби догляду за волоссям

спеціальні препарати

препарати для догляду  
за руками та ногами

обладнання косметичних, 
педікюрних, манікюрних 
закладів

косметичне лікування

поверхневе очищення шкіри

пілінг

епіляція

глибоке очищення шкіри, 
розпарювання  
та пом'якшення шкіри

Kosmetická péče 
 

Косметичний 
догляд

69-41-L/01 Kosmetické 
služby

Косметичні 
послуги
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tonizace, hydratace 
a dezinfekce pleti

příprava a aplikace pleťové 
masky

kosmetická masáž obličeje, 
krku, dekoltu s přístrojem  

mikromasáž očního okolí 

formování obočí, barvení řas 
a obočí

provedení odborného denního 
a večerního líčení

fantazijní líčení

ošetření nohou

technologický postup

ztvrdlá kůže, mozoly, kuří oka

masáž nohou

peeling nohou

ošetření nehtů

typ nehtů 

ošetření nehtů mokrou cestou 
– klasická manikúra

ošetření nehtů suchou cestou  

speciální přípravky

modelace nehtů

nehtový design

hygiena, životospráva

stavba a funkce orgánových 
systémů lidského těla

stavba a funkce kůže 

тонізація, зволоження  
та дезінфекція шкіри

приготування і нанесення 
маски для обличчя

апаратний косметичний 
масаж обличчя, шиї, 
декольте 

мікромасаж області навколо 
очей

оформлення брів, 
фарбування вій та брів

професійний денний  
та вечірній макіяж

фантазійний макіяж

догляд за ногами

технологічний процес

огрубіла шкіра, мозолі

масаж ніг

пілінг ніг

догляд за нігтями

тип нігтів 

догляд за нігтями (мокрий 
метод) – класичний манікюр

догляд за нігтями – сухий 
метод 

спеціальні препарати

моделювання нігтів

дизайн нігтів

гігієна, спосіб життя

будова і функції систем 
органів організму людини

будова і функції шкіри 

Pedikúra 
 

Педикюр 

Manikúra 
 

Манікюр 

Zdravověda 
 

Наука про 
здоров'я 
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stavba horních a dolních 
končetin

kožní choroby 

nemoci nehtů na rukou  
a na nohou 

vady a chorobné stavy horních 
a dolních končetin

patologie 

mikrobiologie

imunologie

všeobecná epidemiologie

alternativní medicína

будова верхніх і нижніх 
кінцівок

захворювання шкіри 

захворювання нігтів рук і ніг  

дефекти і захворювання 
верхніх і нижніх кінцівок

патології 

мікробіології

імунології

загальна епідеміологія

альтернативна медицина

dějiny výtvarného umění 

líčení a oblečení v jednotlivých 
historických obdobích

kresba hlavy, obličeje a jeho 
částí

kreslené studie denního, 
večerního a fantazijního líčení 

studie líčení známé divadelní 
postavy

osobnost

význam a způsoby komunikace 
ve službách

typy zákazníků, psychologické 
základy jednání

profesní komunikace

společenské chování

profesní vystupování

ceník nabízených kosmetických 
služeb

історія образотворчого 
мистецтва

макіяж та одяг в окремі 
історичні періоди

малюнок голови, обличчя  
та його частин

малювання етюдів денного, 
вечірнього та фантазійного 
макіяжу

дослідження гриму відомого 
театрального персонажа

особистість

значення та способи 
комунікації в послугах

типи клієнтів, психологічні 
основи переговорів

професійне спілкування

соціальна поведінка

професійна поведінка

прейскурант пропонованих 
косметологічних послуг

Výtvarná příprava  
 

Художня 
підготовка 

Komunikace  
ve službách  

 
Спілкування  

в сфері послуг 
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Poznámky 

Примітки


