
Перукар І класу 

Н.Е.4 Виконання сучасних чоловічих стрижок  

 прогресивними методами 

ПЛАН 
1. знати підготовчі, заключні роботи та санітарні норми при виконанні операцій; 

2. розрізняти  основні базові  форми чоловічих стрижок; 

3. складати технологію розроблення  чоловічих стрижок; 

4. замальовувати технологічну схему  виконання чоловічої стрижки; 

 

1. Всі види перукарських послуг починаються з прийому клієнта. У цей момент 

виникає контакт між клієнтом і майстром, багато в чому визначає подальший процес 

обслуговування. Саме від цього контакту залежить робочий настрій майстра, що в 

свою чергу впливає на якість роботи, культуру обслуговування і в кінцевому 

рахунку - на розширення кола постійної клієнтури. 

У підготовчі та заключні роботи входять всі види робіт, які не пов'язані 

безпосередньо з технологічним процесом виконуваного майстром виду послуг. 

Від підготовки робочого місця майстра залежить продуктивність праці, якість робіт, 

культура обслуговування відвідувачів.  

Підготовка робочого місця.  

-  при підготовці до роботи необхідно переконатися в наявності потрібних інструментів;  

- розкласти їх в певному порядку; 

-  перевірити справність апаратури,  розеток;  

- наявність чистої білизни, гарячої води і дезинфікуючого розчину, парфумерії та 

хімікатів;  

- продезінфікувати необхідний інструмент; перевірити гостроту ріжучого інструменту і 

при необхідності замінити вставні леза бритв; 

- запрошення клієнта в крісло і бесіда з клієнтом з приводу майбутньої зачіски; 

- розчісування волосся і діагностика стану волосся (наявність захворювань шкіри і 

волосся, визначення форми черепа, довжини волосся на різних ділянках, типу, 

структури волосся і т.д.) 

- правильно приготувати розчин, визначити групу волосся, їх структуру, зробити пробу 

на чутливість. 

- Майстер зобов'язаний вимити руки перед обслуговуванням клієнта в його 

присутності. 

Відповідальність майстра за якість обслуговування.  

Майстер несе безпосередню відповідальність за культурне і якісне обслуговування 

клієнта. Умовою успіху в цій справі є прояв професійної майстерності, створення 

сприятливої  атмосфери і вміння дати чітку і вичерпну інформацію. Зовнішній вигляд 

майстра, наявність необхідного асортименту інструментів, дотримання санітарних норм 

і виробничої етики переконують клієнта в тому, що роботи будуть виконані добре. 



Відповідальність майстра за якість обслуговування включає в себе і 

відповідальність за стан робочого місця, інструменту та перукарського білизни. 

До заключних робіт при виконанні зачіски відносяться: 

1.Фіксація зачіски. 

2. Зняття перукарського білизни. 

3.Розрахунок вартості роботи. 

4.Прибирання робочого місця та дезінфекція інструментів. 

5.Миття рук 

 

До заключних робіт при виконанні стрижки відносяться: 

1. Прибирання зістриженого волосся з обличчя та шиї (одягу)  клієнта. 

2. Зняття перукарського білизни, комірця. 

3. Розрахунок вартості роботи. 

4. Прибирання робочого місця та дезінфекція інструментів. 

5. Миття рук 

 

2.Основні базові  форми чоловічих стрижок 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ  

 

РОЗРОБИТИ , ОПИСАТИ ТЕХНОЛОГІЮ ВИКОНАННЯ    СУЧАСНОЇ 

ЧОЛОВІЧОЇ СТРИЖКИ  ТА ЗАМАЛЬОВУВАТИ   СХЕМУ ВИКОНАННЯ 

 

Переглянути відео урок 

https://youtu.be/R3T7TnlbxTY 

https://youtu.be/tC1o3VUxBaI 

 

СТРИЖКА  «БОБРИК» 

https://youtu.be/R3T7TnlbxTY
https://youtu.be/tC1o3VUxBaI

