
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 № 89  

Дата: 13.04.2022 

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: 

             Під час надання перукарських послуг для здійснення операцій з волоссям 

користуються різноманітними інструментами, які умовно поділяються на групи: 

 для розчісування волосся; 

 ріжучі інструменти; 

 для укладання; 

 для завивки. 

            Професійні інструменти виготовляють зі спеціальних і натуральних матеріалів за 

технологіями, які забезпечують міцність, пружність і гладкість поверхні інструмента, 

стійкість проти взаємодії з хімічними препаратами та проти підвищених температур, 

запобігають намагнічуванню та електризації. Пристосування відіграють допоміжну роль, 

забезпечують якісне виконання перукарні своєї роботи. Є різні інструменти для 

розчісування волосся. 

         Гребінці складаються з ручки та зубців, розрізняються за довжиною, шириною, 

частотою та розміром зубців. Гребінці бувають: 

 металеві – алюмінієві, дюралеві; 

 неметалеві – з пластмаси, капрону, ебоніту, кістки, галаліту, целулоїду, силікону. 

        При роботі з хімічними препаратами застосовуються тільки неметалеві гребінці. Через 

ушкодження лусок небажано працювати неметалевими гребінцями з вологим волоссям. 

      Перукарські ножиці бувають прямі (прості) та зубчасті – філірувальні; пропорні. Прямі 

ножиці призначені для стрижки, окантування, тушування, філірування волосся, стрижки 

вусів, борів. 

     Обидва полотна ножиць прямі і ріжучі. Ножиці бувають з мікроночисткою, алмазним 

напиленням або без них. Перші – не потребують додаткового заточування, другі – 

періодично заточують. Ножиці можуть мати полотна завдовжки 4,5-6 см. Гостру або тупу 

форму кінців, обмежувач, упор-підсилювач на кінці для мізинця. Філіровані ножниці 

застосовують для прорідження волосся. Бувають однобічні й двобічні з різною формою та 

частотою зубців. Прапорні ножиці застосовують для одночасної стрижки й філірування 

волосся. Одне полотно ножиць із фігурною насадкою, а друге може бути як у прямих, 

філірувальних ножиць або з декілька зубцями. Нові модифікації термосистеми оснащені 

міні-комп’ютерами, які налаштовують апарати залежно від типу волосся на оптимальну 

температуру нагріву ножиць і підтримують в процесі стрижки. 
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Хід уроку: 

Небезпечні бритви застосовують тільки для стрижки філірування волосся. Боління 

небезпечними бритвами відповідно до санітарно-гігієнічних вимог не здійснюється. 

Небезпечні бритви мають змінне лезо. Звичайні безпечні бритви з відкритими лезом 

застосовують для стрижки та підбривання волосся. Філірувальними безпечними бритвами 

філірувальними ножами із зубчатими насадками працюють при стрижці та філіруванні 

волосся. У комплект до філірувального ножа входять насадки для різних технік стрижки. 

Електромашинки для стрижки волосся бувають 3-х видіввібраційні, роторні, акумуляторні. 

Машинки працюють від мережі постійного і змінного струму. Машинкою виконують 

первинну обробку волосся перед стрижкою ножицями (зведення волосся нанівець), 

стрижку “наголо” всієї поверхні голови або її окремих зон. Стрижку машинкою здійснюють 

по сухому волоссю, рухаючись проти росту волосся від правої лінії росту. 

          Професійні фени виготовляються різної конструкції. Фен складається з корпусу, в 

якому розміщені електродвигуни, нагрівач у вигляді спіралі, вентилятор, шнур з вилкою. 

Доповнюються фени спеціальними змінними насадками у вигляді: 

 гребінця; 

 щітки; 

 щипців; 

 дифузора. 

         Для хімічної завивки в перукарнях використовують бігуді, м’які бігуді, формери. 

Коклюшки бувають класичної та видозміненою формою. Їх виготовляється із дерева, 

пластмаси, стійкої протидії хімічних препаратів. Фіксують коклюшки прогумованою 

тасьмою. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які інструменти використовують для роботи з волоссям? 

2. Які вимоги висуваються до роботи з ножицями перукаря? 

3. Які вимоги висуваються до роботи з машинками і бритвами перукаря? 

4. Чи потрібно дезінфікувати інструменти які використовують для роботи з волоссям? 

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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