
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 № 101 

Дата: 03.05.2022 

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: 

          При відкритті перукарні визначитеся з графіком роботи майстрів, краще зробити 

плаваючий графік, так як цілий робочий день мало хто з майстрів зможе продуктивно 

відпрацювати. Часу на стрижку йде від 20 хвилин, але стандартне час чоловічої стрижки 40 

хвилин, женская стрижка і укладання триває від 40 хвилин до 1,5 години. 

      На основі цих даних можна порахувати, скільки один майстер може обслужити клієнтів 

за зміну при повному завантаженні. Правда, варто враховувати, що ідеально варіанту з 

постійним завантаженням не буде, краще розраховувати завантаження в 30-40%. 

      Перемноживши всі наведені вище цифри на середню ціну стрижки можна отримати 

передбачувану виручку. Додавши в розрахунки плановані витрати можна отримати 

приблизне уявлення про можливого прибутку. Окупаються вкладені в перукарню гроші 

зазвичай за 2 — 3 роки, але бувають і вельми вдалі проекти, які окупаються за 1 рік. 

       Витрати на відкриття перукарні економ класу залежать від великої кількості факторів. 

Можна приблизно сказати, що на відкриття перукарні на 5 робочих місць доведеться 

витратити від 350 тис  грн. 

       Те ж саме можна сказати і про прибуток, вона буде для кожного конкретного салону 

своєї і вирахувати середню прибуток, все одно, що вважати середню температуру по 

лікарні. Існують перукарні, у яких прибуток 75 тис грн, а є точно такі ж, але знаходяться в 

більш невдалому місці і заробляють лише 15 тис на місяць. У цілому вдалим проектом 

можна вважати перукарню, яка окупилася за 2 роки. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Чому важливо скласти графік роботи майстрів? 

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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