
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 № 91  

Дата: 14.04.2022 

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: 

      На сьогоднішній день існує велика кількість шампунів до типу волосся. Шампуні для 

об’єму роблять м’яке й тонке волосся більш пружне і пишне. Це пояснюється наявністю в 

їх складі кератинів. При митті вони діють як укладальний засіб. При сухому волоссі 

використовують екстрам’які шампуні для ушкодженого волосся. Вони уже промиті певною 

мірою відновлюють волосся і постачають його живильною речовиною. При жирному 

волоссі підходить м’який шампунь з біоелементами, наприклад з очищеною олією. Також 

на жирне волосся добре діє шампунь з екстрактами південноамериканського живильного 

дерева. 

           Бальзами для волосся підживлюють його, лікують. Їх використовують при сухому, 

ламкому волоссі, якщо воно січеться. Також бальзам використовують відразу ж після 

освітлення, фарбування, завивки волосся з метою повернути волосся до його, нормального 

стану щоб воно знову стало слухняним і пишним. Регулярне застосування бальзамів 

повертає еластичність і блиск волоссю. Бальзам – це матеріал, за допомогою якого можна 

поліпшити стан волосся. Також в перукарській роботі користуються пінками. Їх дуже часто 

використовують при укладці волосся. За допомогою пінок укладка збережеться триваліший 

час, пінки полегшують розчісування волосся, а також живлять його поліпшують структуру 

волосся. Використовувати пінки корисно при тонкому і рідкому волоссі. При використанні 

пінок волосся робиться більш слухняним і міцнішим. Але треба пам’ятати, що велика 

кількість пінок завдає шкоди зовнішньому вигляду волоссю (воно виглядає неприродньо). 

 

Урок № 92 

Дата: 14.04.2022 

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: 

        Не менш важливу роль у перукарській справі, відіграють гелі. Гель для волосся – це 

“хіт” для укладання зачісок у молодіжному середовищі. Гель сильної фіксації робить 

коротку стрижку “їжачок” стійкою до вітру. Мокрий гель призначений для ефекту мокрого 

волосся. Суміш гелю з аерозолем надає волоссю більшої стійкості, не роблячи його 

твердим. Гель дає можливість після сушіння без зусиль розчісувати, волосся. Також гелі 

застосовують при моделюванні зачісок, щоб зафіксувати зачіску. Також існують ще гелі й 

слабкої фіксації, нормальної фіксації і дуже сильної фіксації, середньої фіксації. 



        Для того щоб зафіксувати зачіску майстри перукарі використовують лаки. Лаки 

відрізняються за ступенями фіксації. Існують лаки слабкої, нормальної, і сильної фіксації. 

Лаки слабкої фіксації рекомендують використовувати при укладці зачісок з локонами.  

Дуже важливе значення у перукарській роботі мають хімікати. Хімічні суміші імпортного 

виробництва відрізняються м’яким впливом на волосся й шкіру голови, виготовлені з 

урахуванням особливостей структури волосся та його станів (волосся пофарбоване, 

знебарвлене, що важко піддається хімічній завивці).  

       Правильне виконання перукарських послуг, правильно підібрані матеріали до типу 

волосся, колір фарб, який підходив би до типу обличчя клієнта -головна задача перукаря 

при обслуговуванні клієнтів. Також головне завдання перукаря – не тільки правильно 

використовувати перукарські роботи, але й робити зовнішність клієнта ефектною, не 

завдавати при цьому шкоди волоссю. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які додаткові засоби використовують для роботи з волоссям? 

2. Які вимоги висуваються до роботи додатковими засобами для волосся? 

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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