
Урок № 117-118 

Дата: 24.03.2021 

Тема: Обслуговування в підприємствах з надання перукарських   послуг 

Мета: закріпити знання з обслуговування в підприємствах з надання перукарських   послуг 

Хід роботи:  

1. Уявіть, що ви відкриваєте підприємство з надання перукарських   послуг. Вам 

необхідно завоювати якомога більше клієнтів, опишіть: 

а) які послуги для цього ви будете пропонувати; 

б) як буде здійснюватись обслуговування у вашому підприємстві; 

в) розробіть піар заходи для вашого підприємства. 

2. Які вимоги висуваються до перукаря в системі сервісу. 

3.  Висновок 

 

Домашнє завдання: виконати пратичне завдання і надіслати викладачу 

Рекомендована література: підруч. за ред.  Константинов А. В. «Перукарська справа». — 

Х.: Вища школа, 2016; Кулешкова О. Н. Технологія і  оснащення перукарських робіт. — Х.: 

Академвидав, 2017 

Увага! Практичне завдання (обов’язкове до виконання для всіх) 

     Шановні учні Всі ми знаємо, що 8 травня увесь світ відзначає День па м'яті та 

примирення па м'яті жертв Другої світової війни, та примирення між країнами учасниками 

Другої світової війни, цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом). 

Щоб бути на одній хвилі з усім світом вам необхідно написати коротке оповідання 

присвячене тим подіям. 

 Етапи виконання завдання: 

1. Пригадайте що таке оповідання та його композицію. 

Оповіда ння — невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображувалась одна подія з 

життя одного, або двох сформованих персонажів. Невеликі розміри оповідання вимагають 

нерозгалуженого, як правило, однолінійного, чіткого за побудовою сюжету. Характери 

показані здебільшого у сформованому вигляді. Описів мало, вони стислі, лаконічні. 

Важливу роль відіграє художня деталь деталь побуту, психологічна деталь та ін.). Розповідь 

в оповіданні часто ведеться від особи оповідача. 

2. Подумайте над ідеєю свого оповідання, назвою, головними діячами. 

3. Зараховуються також вірш і комікс. 

4. Готове завдання у друкованому вигляді надсилати на електронну пошту: 

kvasha.n.v@gmail.com  

або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, вказуючи номер групи та ваше 

прізвище і ім’я. 

5. Завдання необхідно виконати до 19 квітня. 

6. Завдання буде оцінюватись викладачами Н. В. Квашою та М. В. Кубиштою. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200,  

але не пізніше 20:00 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com
mailto:kvasha.n.v@gmail.com


 

                                                                               

 

 


