
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 № 102 

Дата: 04.05.2022 

Тема: Проектування  підприємств з надання перукарських послуг 

Мета: охарактеризувати основні вимоги до проектування  підприємств з надання 

перукарських послуг; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, 

мислення; виховувати інтерес до спеціальності 

Хід уроку: 

        Обладнання для перукарень потрібно не дуже багато, але не забувайте, що воно 

повинно бути якісним. Використовувати треба тільки професійне обладнання, спеціально 

призначене для салонів, звичайне побутове обладнання не розраховане на великі 

навантаження і буде постійно виходити з ладу. 

       При відкритті перукарні економ класу при виборі обладнання потрібно виходити з 

оптимального співвідношення ціна-якість. Але економити на зручності клієнтів однозначно 

не треба, вибирайте зручні крісла та перукарню мийку, надійне електричне обладнання. Не 

варто переплачувати за країну виробника, наприклад, зовсім не обов’язково купувати 

італійські дзеркала, можна знайти і якісні китайські. 

       Меблі також не обов’язково купувати або замовляти дорогі, головне в меблях це 

функціональність і щоб вона вдало вписувалася в інтер’єр. При придбанні меблів зверніть 

увагу на зручність місця перукаря, від цього буде залежати ефективність її роботи. 

      Деякі компанії пропонують оснащення перукарень обладнанням та меблями 

комплексно «під ключ». Можливо, це буде кращим рішенням для невеликої перукарні. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Чому важливо скласти графік роботи майстрів? 

2. Що буде відігравати важливу роль в оснащені перукарні економ-класу? 

3. Якість оснащення та обладнання важливі складові у роботі перукарні? Чому? 

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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