
Технологія перукарських робіт  

Урок № 3 

     Технологічна послідовність та особливості виконання гігієнічних процедур 

     Миття волосся належить до гігієнічних і лікувальних процедур, може бути самостійною 

операцією або складовою частиною перукарських робіт. 

Миття виконується з метою: 

— видалення бруду з волосся; 

— видалення залишків засобів попереднього укладання; 

— розрихлення зовнішнього шару волосся; 

— оздоровлення волосся. 

Миття голови має наступні цілі: 

- Гігієнічну - звільнення шкіри і волосся від бруду і жиру; 

- Деформаційних - видалення слідів від попередньої укладки; 

- Підготовчу - розм'якшення лускатого шару для кращого проникнення будь-яких 

препаратів. 

Усі види перукарських робіт, за винятком фарбування волосся барвниками, які містять 

перекис водню, виконуються на чистому, щойно вимитому волоссі. Вологе волосся 

еластичніше і легко набуває тієї чи іншої форми, сильно витягується і не розривається. 

Засоби для миття волосся. Обов’язковим компонентом миття є вода. Залежно від виду і 

кількості неорганічних сполук у ній вода буває м’якою і жорсткою. 

Вода для миття волосся має бути проточною, чистою, прозорою, без шкідливих домішок, 

кольору, запаху. 

За температурою вода вважається: 

холодною — 20°С; 

прохолодною — 21-28°С; 

теплою — 33-38°С; 

гарячою — 39-45°С; 

дуже гарячою — вище 45°С. 

     Частіше застосовується спосіб миття голови та волосся за допомогою шампуню. До 

складу шампуню входять поверхнево-активні речовини, які виконують функцію чищення: 

зв’язують у процесі миття часточки бруду й жиру та видаляють їх з волосся разом із піною.  

Шампуні. Слово «шампунь» прийшло до нас із мови хінді, де воно означає «натискати, 

терти», бо миття зводиться до масажу волосся і шкіри голови. Вода має очищувальні 

властивості, а шампунь необхідний для збільшення ефективності дії. Шампуні не просто 

очищують, а й поліпшують стан волосся, роблять його м’якшим, полегшують укладання. 

Пошуки нових засобів для догляду за волоссям призвели до значного поліпшення їхньої 

якості. У сучасних розробках нових м’яких шампунів ураховується і той факт, що нині 

волосся миють частіше, ніж декілька років тому. 

Твердження, що щоденне миття шкідливе для волосся, — неправильне. Склад сучасних 

високоякісних шампунів забезпечує м’яке, ефективне очищення і кондиціювання волосся. 



Підготовчі роботи при митті волосся: 

— проведення діагностики, визначення наявності захворювань, типу волосся і його 

стану; 

— вибір шампуню, ополіскувача; 

— ретельне розчісування волосся; 

— регулювання температури води (оптимальна температура при митті —36-40°С). 

Технологія гігієнічного миття волосся. Волосся миють з нахилом голови вперед а) або з 

нахилом голови назад. У першому випадку необхідно запропонувати клієнтові стерильну 

серветку, щоб він прикрив обличчя під час миття. 

Миття голови з нахилом назад має ряд переваг: 

— зберігається макіяж; 

— зменшується імовірність потрапляння води на одяг; 

— забезпечується зручне положення для клієнта. 

Перед миттям слід розчесати волосся гребінцем або щіткою для посилення кровообігу, 

видаляючи при цьому пил, мертві клітини, волосся, яке випало. Це забезпечує рівномірне 

нанесення шампуню на всій поверхні волосся та шкірі голови, а також полегшує розчісування 

волосся після миття. Температуру води встановлюють відповідно до бажання клієнта. 

Волосся змочують водою, наливають необхідну кількість шампуню (15 мл.) на долоню, 

рівномірно наносять на волосся, починаючи з коренів. Спінюють шампунь легкими 

круговими рухами, подушечками пальців, рухаючись від крайової лінії росту волосся до 

маківки. Змивають шампунь і наносять його ще раз. Не слід довго тримати шампунь на 

волоссі, для дії його компонентів достатньо кількох секунд. Волосся після миття слід 

ретельно прополоскати, повністю змити шампунь і бруд. Після споліскування волосся 

промокують м’яким рушником, не викручуючи і не розтягуючи. 

Після миття для надання волоссю нейтралізації, м’якості, пишності та блиску можна 

використовувати: 

— бальзами-ополіскувачі у вигляді рідини або крему. Вони містятьречовини, які 

стабілізують рівень рН, не пропускають у середину волосини шкідливі речовини. Вони 

полегшують розчісування внаслідок зниження тертя, зменшення сплутування волосся при 

розчісуванні та укладанні. Серед інших переваг бальзамів-ополіскувачів слід зазначити 

надання волоссю красивого блиску. Це досягається тим, що речовини, які осідають на 

волоссі, змінюють показники заломлення променів світла, посилюючи таким чином 

інтенсивність кольору волосся та його природний блиск, а також тим, що лусочки оболонки 

волосини починають щільніше прилягати до її поверхні; 

— ополіскувані зі збалансованою кислотністю, призначені для закріплення кольору після 

застосування барвників. Вони полегшують проникнення молекул фарби в кутикулу, що 

запобігає тьмяності волосся; 

— кондиціонери рідкі та кремоподібні; їх застосовують для полегшення розчісування     

волосся і надання йому блиску й об’єму. Не рекомендується розчісувати волосся одразу 

після миття, його необхідно трохи підсушити природним шляхом. Розчісувати вологе 

волосся слід спокійними рухами, обережно, обов’язково гребінцем з рідкими зубцями 



ДОДАТОК 

7. Санітарно-протиепідемічний режим. Вимоги до проведення перукарських робіт та 

правила особистої гігієни персоналу перукарень  

7.1. Перед процедурами з кожним новим відвідувачем майстер повинен вимити руки з 

милом, нігті повинні бути чистими. 

7.2. Персонал повинен мати необхідну кількість комплектів інструментів для 

почергового їхнього знезаражування, але не менше 2-х. 

7.3. Для проведення стерилізаційної обробки в перукарні допускається використання 

стерилізаторів, працюючих за методом ультрафіолетової, термічної, ультразвукової або 

комбінованої стерилізації, а також засобів, призначених для стерилізації інструментарію. 

Допускається застосування стерилізаторів, що мають сертифікат відповідності і 

дозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я України. Стерилізація 

проводиться згідно з інструкцією по використанню, затвердженою МОЗ України. 

7.4. Для дезінфекції приміщень і інструментарію дозволяється використання 

дезінфекційних засобів, які мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної 

експертизи, виключно відповідно до методичних вказівок по їхньому застосуванню. 

Процентне співвідношення і час експозиції встановлюються у відповідності з 

інструкцією щодо застосування даного препарату. Допускається застосування засобів, 

призначених для одночасної дезінфекції і стерилізації при наявності позитивного 

висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи. 

7.5. Всі приміщення перукарні до початку або після закінчення роботи підлягають 

щоденному ретельному вологому прибиранню з застосуванням дезінфектантів. Протягом 

робочого дня проводиться дезінфекція і поточне прибирання поверхонь, до яких 

дотикаються відвідувачі (ручки дверей, ручки крісел, раковини для миття волосся, 

полиці робочих місць і т.ін.). Раз в місяць перукарня закривається на одну зміну для 

проведення дезінфекції і загального прибирання всіх приміщень. 

7.6. Зістрижене волосся збирається совками та складається в паперові (або з полімерних 

матеріалів) пакети місткістю не менше 5 літрів. Після закінчення зміни необхідно їх 

герметично закрити. Утилізація проводиться згідно існуючої схеми санітарної очистки 

даного населеного пункту, погодженою з територіальною установою державної 

санепідслужби. 

7.7. Інструменти після кожного використання підлягають обов'язковому 

знезаражуванню дезінфектантами, що мають позитивний висновок державної санітарно-

гігієнічної експертизи, і наступній стерилізації. Для цього: 

а) ножиці після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати, промивати 

проточною водою та стерилізувати; 

б) інструменти і предмети з пластичних мас - щітки, гребені після використання 

необхідно дезінфікувати, механічно очищати і стерилізувати. Рекомендується 

застосування засобів, призначених для дезінфекції і стерилізації виробів з пластмаси; 

в) інструменти для манікюру після використання необхідно дезінфікувати, механічно 

очищати, промивати проточною водою та стерилізувати; 



г) електричні машинки - після використання ріжучу частину необхідно дезінфікувати, 

механічно очищати та стерилізувати, корпус протирати дезрозчином; 

д) затискачі і бігуді - після використання обробляються дезрозчином, механічно 

очищаються, миються теплою водою після кожного клієнта; 

е) змінні насадки для обладнання в косметологічних і педикюрних кабінетах після 

використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати та стерилізувати; 

ж) інструментарій для нанесення гриму, макіяжу після кожного клієнта необхідно 

дезінфікувати, механічно очищати і стерилізувати; 

з) кушетки для масажу перед обслуговуванням наступного клієнта повинні накриватися 

чистим простирадлом, що не використовувалося; 

і) інструментарій для виконання татуажу та перманентного макіяжу, які повинні 

проводитися лише в косметологічних кабінетах, після використання необхідно 

дезінфікувати, промивати проточною водою, механічно очищати і стерилізувати. Фарби 

та апарати, що використовуються для виконання татуажу, повинні бути дозволені до 

застосування органами, установами чи закладами державної санітарно-епідеміологічної 

служби. 

7.8. Інструменти повинні зберігатися в спеціально відведеному місці для 

інструментарію біля робочого місця або в особистій шафі майстра, що розташовується у 

побутовій кімнаті. 

7.9. Перукарня повинна мати запас білизни в кількості, достатній для забезпечення 

безперервної роботи та індивідуального використання з урахуванням узгодженої з 

територіальною СЕС проектної потужності перукарні та потоку клієнтів. 

7.10. Дозволяється використання одноразових, вафельних, махрових та інших видів 

рушників для індивідуального застосування. 

7.11. Під час обслуговування клієнт повинен бути укритий чистим пеньюаром. Місце 

стикання пеньюара з тілом клієнта (шия) закривається одноразовим комірцем чи 

серветкою. Допускається використання одноразових пеньюарів. 

7.12. Працівники перукарні повинні мати змінний або одноразовий одяг для роботи 

(фартухи, халати та ін.). У зимовий період необхідно мати змінне взуття з щільного 

матеріалу, що легко миється. 

7.13. Всі препарати, що використовуються в перукарні (для забарвлення волосся та ін.), 

повинні мати сертифікат відповідності та позитивний висновок державної санітарно-

гігієнічної експертизи. 

7.14. Перед проведенням хімічної завивки і забарвленням волосся майстер зобов'язаний 

з'ясувати у клієнта наявність алергічних реакцій на хімічні препарати. У тому випадку, 

якщо вони у нього відмічалися раніше, а також, якщо клієнту виконують такі процедури 

вперше, майстер зобов'язаний зробити клієнту біологічну пробу на чутливість, 

змастивши невелику ділянку шкіри за вухом або на ліктьовому згині хімічним розчином. 

Виникнення почервоніння за 5-10 хвилин вказує на те, що проводити завивку або 

забарвлення волосся цією речовиною даному клієнту неможливо. 



7.15. Весь інструментарій, що використовується при проведенні хімічної завивки та 

забарвлення, повинен зберігатися в чистому сухому виді у спеціально відведеному місці 

чи у підсобному приміщенні. 

7.16. Вилучення відстриженого волосся з шиї та обличчя клієнта виконується 

одноразовими ватними тампонами, щіткою або пензлем. Пензлі, щітки необхідно 

дезінфікувати, очищати механічно та стерилізувати, використовуючи при цьому 

устаткування, деззасоби і методи, що мають позитивний висновок державної санітарно-

гігієнічної експертизи. 

7.17. При підозрі на інфекційні шкіряні захворювання у відвідувачів із зміною 

шкіряного покрову (висипання, плями, злущування та ін.), нігтів, волосся майстер має 

право обслуговувати клієнта після подання документа з відповідної лікувальної медичної 

установи щодо незаразності захворювання. 

7.18. Курити у робочих залах перукарні категорично забороняється. 

7.19. У перукарні повинно бути забезпечене окреме зберігання чистої та використаної 

білизни. 

7.20. Комори для зберігання чистої та забрудненої білизни обладнуються стелажами. 

7.21. Прання використаної білизни проводиться у пральнях або у перукарні за наявності 

спеціально відведених місць у підсобних приміщеннях з підведенням холодної води та 

наявністю зливу для води за узгодженням з територіальною СЕС. 

7.22. Допускається використання програмованих пральних машин автоматичного типу з 

наявністю режиму прання при температурі 90 град.C в комплексі з сушильними 

машинами та обладнанням для прасування білизни. Обов'язково слід додавати 

дезінфектанти після закінчення циклу кип'ятіння (згідно інструкції). Прання білизни 

вдома забороняється. 

7.23. Працівники перукарні повинні ретельно виконувати правила особистої гігієни. 

7.24. Майстер зобов'язаний слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. Не допускається 

носіння на роботі одягу, що важко піддається очищенню від волосся. 

7.25. Наявність у перукарні комах та гризунів не допускається. 

7.26. Вхід у перукарню з тваринами забороняється. 

8. Гігієна праці персоналу перукарень, вимоги щодо попередження несприятливого 

впливу професійних факторів  

8.1. Загальний рівень шуму в приміщеннях перукарні у відповідності до ГОСТ 12.1.003-

83 "ССБТ. Шум.  

8.2. Шум від роботи вентиляційних установок не повинен бути вище 55 дБА. 

8.3. При проведенні хімічної завивки, забарвлення та знебарвлення волосся перукар 

повинен користуватися гумовими чи поліетиленовими рукавичками. 

8.4. З метою захисту шкіри від впливу хімічних речовин працівникам перукарні 

рекомендується користуватися захисними мазями та кремами типу силіконового крему 

для рук і т.ін. Після роботи руки рекомендується змащувати кремами і мазями на 

жировій основі, що мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної 

експертизи. 



8.5. Рівні локальної вібрації від перукарського обладнання (електромашинок для 

стрижки волосся, електрофенів та ін.) не повинні перевищувати допустимі згідно з 

"Санитарными правилами при работе с машинами и оборудованием, 

создающимлокальнуювибрацию, передающуюся на руки рабочих" № 3041-84. 

8.6. Загальне мікробне забруднення повітря приміщень перукарні повинно бути не вище 

4000 колоній/м3 бактерій, 50 колоній/м3 представників гемолітичної кокової 

мікрофлори. В змивах з робочих поверхонь обладнання, одягу та рук персоналу бактерій 

групи кишкової палички не повинно бути. 

8.7. Концентрація хімічних речовин в повітрі робочої зони, що утворюються при 

завивці, забарвленні та інших перукарських послугах, не повинна перевищувати 

відповідних гранично допустимих рівнів. 

8.8. Забруднення поверхонь меблів, одягу персоналу, інструментів, різних видів білизни 

багаторазового використання різноманітними видами пилових кліщів (сімейств 

пірогліфід (Pyroglyphidae), гліцифагід (Glycyphagidae), хелітід (Cheyletidae), акарід 

(Acaridae), особливо такими алергенними представниками сімейства пірогліфід як 

Dermatophagoidespteronissinus, D. farinae), не повинно перевищувати кількості 20 екз. на 

1 м2. На робочому інструменті та інвентарі не повинні виявлятися кліщі виду Demodex 

та патогенні мікроорганізми. 

9. Медичний огляд персоналу перукарень, допущення до роботи  

9.1. Для працівників перукарень, чия робота пов'язана з несприятливими умовами праці, 

обов'язковими є попередні перед прийняттям на роботу та періодичні медичні огляди. Дані результатів 

медоглядів заносяться в особові медичні книжки, що зберігаються у адміністрації перукарні. Обсяги та 

терміни медоглядів передбачаються діючими директивними документами Міністерства охорони 

здоров'я України. 

9.2. Вагітні жінки з дня встановлення вагітності звільняються від робіт по проведенню хімічної 

завивки, забарвлення, знебарвлення волосся. Вагітних працівників перукарень не слід залучати до робіт, 

пов'язаних зі статичною напругою м'язів ніг чи черевного пресу, роботи в положенні стоячи 

обмежуються 50% часу робочої зміни. 

Всі працівники перукарень повинні оволодіти мінімумом санітарних знань згідно з програмою, 

узгодженою з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби. Допущення до 

робіт без проходження навчання по санмінімуму забороняється. Результати навчання заносяться в 

особові медичні книжки персоналу. 

 


