
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 85 -86 
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Тема: Основні вимоги до оснащення підприємств перукарських послуг       

Мета: охарактеризувати основні вимоги до оснащення підприємств перукарських послуг ; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес 

до спеціальності. 

Хід уроку: 

       В перукарні обов’язково повинна бути вода, природне освітлення (більшість 

перукарень працюють у дві зміни, середня тривалість робочого часу в них склдає 14-15 

грдин, тому виникає необхідність у нештучному освітленні; робочі зали увечір 

освітлюються лампами денного освітлення), вентиляція (тому що робота перукаря 

пов’язана із хімічними речовинами, що випаровуються і негативно впливають на людський 

організм, у відповідності з санітарними нормами всі перукарні з числом робочих місць від 

трьох до десяти необхідно обладнувати припливною вентиляцією, а для перукарень з 

великою кількістю робочих місць бажано передбачити кондиціювання повітря та 

повітряно-теплову завісу в тамбурі головного входу), відповідний режим температури 

(постійна температура робочих приміщень перукарні – 18-200С. У літній період таку 

температуру підтримують за допомогою вентиляції, в інші періоди, коли температура 

зовнішнього повітря знижується, виникає необхідність у використанні опалювальної 

системи. У великих містах і населених пунктах основна маса перукарень має центральне 

опалення – водяне або парове). Потрібно скласти статут малого підприємства і 

підтверджувати його державною адміністрацією. В статуті повинні бути відображені: назва 

перукарні, розцінка та види послуг, кількість робочих місць та заробітна плата. Після цього 

керівник повинен заключити договір з податковою службою. 

          При організації малого підприємства можна отримати банківський кредит при 

наявності статуту і застави, або поручення двох підприємців. 

        Перукарні дозволяють відкривати виходячи із кількості жителів, тобто в містах на 1 

жителів два робочих місця, в селах – одне робоче місце. Також не рекомендується 

розміщати перукарні в підвальних приміщеннях, тому, що немає доступу природного 

освітлення, вогкість. 

       Оформленням перукарні займається керівник. По категоріях перукарні діляться на 

майстерні і салони. В салоні ціни вищі тому, що об’єм послуг ширший. За призначенням 

перукарні поділяються на чоловічий, жіночий, дитячий, змішаний. 

           Зовні на перукарні повинна бути велика і яскрава вивіска та керлама, щоб 

приваблювала клієнтів. В середині приміщення повинно знаходитись багато дзеркал, а 

також повинно бути зручне освітлення. Керівник закуповує необхідні матеріали, 

інструменти та обладнання. Дуже важливо ля роботи підібрати професійних майстрів. Вони 

повинні мати підходящий зовнішній вигляд і вміти спілкуватися з людьми (клієнтами). 

        Керівник підприємства наділений широкими правами щодо організації виробництва та 

правлінням трудовим колективом. У той же час ці права вимагають від нього суворого 

дотримання законності по відношенню до підлеглих. 



       При порушенні працівником трудової дисципліни адміністрація підприємства може 

накласти на нього такі стягнення: зауваження, догана, сувора догана, переведення на 

нищеоплачувану роботу на строк до трьох місяців або переміщення на нижчу посаду на той 

же строк, звільнення з роботи за виробничі недоліки. Керівник підприємства має право 

позбавляти цих працвників премій. При цьому адміністрація підприємства може накладати 

на працівника тільки таке стягнення, яке регламентується трудовим законодавством. 

         Перукарня повинна бути конкрентоздатною. Вона повинна мати помірні ціни на 

послуги, орієнтуючись на всі верстви населення, високопрофесійне обслуговування, 

приваблюючий зовнішній вигляд, якісну рекламу на радіо та телебаченні, при можливості 

надати додаткові послуги: 

 наявність спеціальної літератури; 

 бару; 

 музики; 

 надання косметичних послуг. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що обов’язково повинно бути із оснащення в перукарні? 

2. Як перукарня може стати конкрентоздатною. 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

   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. 

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 
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