
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 № 93  

Дата: 02.05.2022 

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: 

      Всім відому народну мудрість: «Зустрічають по одягу ...» цілком доцільно застосувати 

й до будь-якого приміщення, яке ви відвідуєте з метою отримати ті чи інші косметологічні 

послуги. Адже дійсно, кожен раз, заходячи в косметичний кабінет або в просторий зал, 

кожна жінка робить загальну візуальну оцінку приміщення, а потім й кожного предмета 

меблів, обладнання, косметики. Саме тому, підходити до питання вибору професійного 

обладнання для салонів краси й перукарень, слід вкрай серйозно й розважливо. До того ж, 

варто врахувати загальну концепцію проекту, вибираючи не тільки обладнання, а й меблі, 

та колір стін приміщення, й навіть форму квіткових горщиків. Гармонійно підібрані всі 

складові приміщення - це вже половина успіху. 

    У будь-якому випадку, в залежності від наявного приміщення, важливо обміркувати й 

розподілити зональність приміщення. В даному питанні важливо врахувати, які види послуг 

будуть надаватися в вашому салоні. Виходячи з цього, буде набагато простіше вирішувати 

питання підбору й придбання необхідного професійного обладнання. 

      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.  

    Як вже було сказано раніше, 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. Автоклав купити варто з багатьох причин. Однією з 

головних є безпека клієнта та майстра. 

     Для перукарських послуг буде потрібно придбати таке обладнання: 



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

висоти сидіння); 

 мийка; 

 дзеркала; 

 сушуар; 

 меблі для косметики та інструменту; 

 витратні одноразові матеріали. 
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Мета: охарактеризувати основні вимоги до оснащення підприємств перукарських послуг ; 

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

до спеціальності. 

Хід уроку: 

        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 не обійтися без одноразових витратних матеріалів, без ширми, без 

косметики для різних косметологічних процедур. 

 



Питання для самоконтролю: 

1. Які додаткові послуги можуть надавати перукарні? 

2. Яке оснащення використовують для надання додаткових послуг в перукарні? 

3. Чи важливо дезінфікувати оснащення що використовують для надання додаткових 

послуг в перукарні? 

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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