
Тема уроку 89:Устаткування для надання інших видів послуг 

Мета: оволодіння знаннями щодо  видів устаткування для надання інших 

послуг. Устаткування салонів краси 

Хід уроку 

Особливу увагу слід приділити, так званій, зоні очікування. Для клієнта 

вельми важливо розуміти, що в разі потреби він зможе почекати свою послугу, не 

покидаючи периметр салону. Зону очікування слід обладнати зручними меблями, 

а також тематичною літературою, щоб час очікування протікало захопливо й 

цікаво. 

Важливо визначитися з видами послуг, які будуть надаватися в салоні краси. 

Під кожен вид послуг, при можливості, можуть бути виділені окремі кабінети, а 

можна стильно зонувати загальний зал таким чином, щоб у кожного майстра був 

свій «куточок». 

Отже, салони краси можуть надавати такі основні види послуг: 

 перукарські послуги; 

 послуги манікюру; 

 послуги педикюру; 

 косметологічні послуги. 

З огляду на перераховані вище види послуг, можна скласти перелік 

необхідного професійного обладнання, без якого не обійтися жодному салону 

краси. Крім того, що власник салону повинен придбати необхідне професійне 

обладнання вузької спрямованості, є один вид обладнання, який потрібен всім без 

винятку, й без нього неможлива робота жодного професійного салону. Мова про 

спеціальний стерилізатор для інструментарію. 

Для перукарських послуг буде потрібно таке обладнання: 

 крісло для клієнта в повній комплектації (з підніжкою, дитячим сидінням, з 

регулюванням висоти сидіння); 

 мийка; 

 дзеркала; 

 сушарка; 

 меблі для косметики та інструменту; 



 витратні одноразові матеріали. 

Крім обладнання, перукарське робоче місце повинно бути укомплектовано 

різними видами ножиць та електроінструментами (бритва, фен, стайлер, плойка й 

так далі). 

Для манікюрних послуг буде потрібно таке обладнання: 

 столи для манікюруа; 

 стільці для клієнта та майстра; 

 подушка для рук; 

 меблі для декоративної косметики та для інструментів; 

 лампа для шелак; 

 витратні матеріали. 

Крім професійного обладнання, для надання манікюрних послуг, майстру 

потрібні будуть одноразові рукавички, набори інструментів для обрізного й 

апаратного манікюру (фрезер для манікюр). А також професійна декоративна 

косметика та додаткові матеріали для декорування манікюру гель лаком. Парафін 

та інші засоби для ванн. Що стосується столу, то манікюрний стіл повинен бути 

максимально комфортним і для клієнта, і для майстра манікюру. 

Для педикюрних послуг необхідно таке обладнання: 

 крісло для клієнта й майстра; 

 ванночка та підставка для ніг; 

 одноразові витратні матеріали; 

 набори інструментів для обрізного або апаратного педикюру; 

 лампа для гель лаку; 

 парафінова лампа; 

 лампа-збільшувач. 

 Для проведення косметологічних послуг майстру необхідно таке обладнання: 

 крісло та кушетка для клієнта; 

 стілець для косметолога; 

 лампа-збільшувач; 

 вапоризатор; 

 косметологічне обладнання вузької спрямованості; 



 меблі для косметики та інструментарію. 

Також косметологам обов’язково потрібні одноразові витратні матеріали, без 

ширми, без косметики для різних косметологічних процедур. 

 

Рекомендую переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=82E-Hn19x8w  
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