
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА 

Тема уроку: «Вступне заняття. Безпека праці, електробезпека та 

пожежна безпека в навчальних перукарнях» 

 

Знайомство з основним обладнанням перукарні 

№ 

з/п 
Характеристика Обладнання 

1.  

Перукарське крісло з ручками, 

воно має вільно обертатися та 

регулюватися по висоті  

Перукарське крісло для дітей. 

Повинно бути безпечним, 

стійким,комфортним та 

відволікаючим 

 

2.  

Допоміжний столик перукаря. 

Використовується для 

розміщення інструментів, 

препаратів, чистої білизни 

 

3.  

Робоче місце перукаря 

обладнують різними за 

конструкцією туалетними 

столиками або полицями, 

настінними дзеркалами різної 

форми. Розмір дзеркал має бути 

не менше 60*100 см 

 



4.  

Ультрафіолетовий стерилізатор. 

Використовується для 

дезінфекції інструментів та 

пристосувань, а також для 

зберігання інструменту у 

належних санітарних умовах  

5.  

Портомийка. Вони можуть бути 

вмонтовані в поверхню робочих 

столиків або бути автономними 

зі стільцями спеціальної 

конструкції. Використовується 

для миття волосся 

 

6.  

Пересувна сушарка для волосся 

це невід’ємна частина 

технічного оснащення 

перукарні. Основне 

призначення це сушка волосся. 

При цьому і має інші цілі: 

закріплюються завиті локони і 

формується об’єм при різних 

режимах сушки 

 

7.  

Пересувний клімазон. 

Принциповою різницею 

клімазона від сушки є спосіб 

передачі теплової енергії від 

нагрівного елемента 

(інфрачервоних хвиль). 

Використовують для 

прискорення руху молекул 

різних препаратів (фарби, 

препарату для хімічної завивки 

 

 

 

 



 Інструкція з охорони праці перукаря (перукаря-модельєра): 
 

- Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 

- Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником і по якій він 

проінструктований. 

- Дотримуватись правил пожежної безпеки. Палити тільки в місцях, для цього 

відведених. 

- Користуватись спецодягом, спецвзуттям. 

- Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння. 

- Не розбирати і не виконувати будь-який ремонт електроінструменту. 

- Перукар забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 

захисту: халат, шапочка або косинка, взуття профілактичне, рукавички гумові. 

- Перукар повинен знати властивість хімікатів, їх дію на організм і правила їх 

знешкодження. 

- На робочих місцях перукарів слід передбачати місцеве освітлення з 

використанням ламп розжарювання. 

- Перукар повинен суворо виконувати правила особистої гігієни, мати приємний 

зовнішній вигляд, бути в чистому спецодязі та спецвзутті. 

- Інструмент зберігається на робочому місці або в шафі. 
 

1.  Вимоги безпеки перед початком роботи: 

-  Одягти спецодяг і спецвзуття. 

- Перевірити справність електро та механічного інструменту, наявність 

необхідних матеріалів (серветки, пеньюар, рушник, вата, хімікати, гребінки та 

інше); розташувати їх в зручному для користування порядку. 
 

2. Вимоги безпеки під час виконання роботи: 

- Продезінфікувати інструмент. 

- При дезінфекції необхідно слідкувати за тим, щоб ріжуча поверхня була повністю 

занурена у спирт. 

- Різальна частина електричної машинки підлягає кип'ятінню, а пластмасовий 

корпус протирають 0,5%-ним розчином хлораміну. 

- Інструменти та вироби з пластмаси дезінфікуються 0,5%-ним розчином хлораміну 

протягом 10-15 хв. 

- Перед початком роботи з кожним відвідувачем перукар повинен на очах 

відвідувача помити руки з милом, накрити клієнта чистим пеньюаром.  

- Перед початком роботи з шкідливими речовинами руки необхідно змастити 

кремом або іншими засобами, що запобігають впливу шкідливих речовин на 

шкіру рук. 

- Під час застосування шкідливих речовин необхідно дотримуватись особливої 

обережності, остерігатися потрапляння їх на руки, обличчя і особливо в очі. 

- Під час виконання хімічної завивки перукар повинен користуватися гумовими 

рукавичками. 

- Для нанесення фарби на волосся необхідно користуватися ватним тампоном, який 

після використання замінюється. 

- Під час виконання завивки «перманент» змочування волосся розчином 

проводиться ватним тампоном, який замінюють після використання. 

- Перед проведенням хімічної завивки і фарбування волосся фарбниками перукар 

зобов'язаний зробити клієнтові пробу на чутливість шкіри.. 

- Струшувати волосся з пеньюару і серветок у робочому залі забороняється. 



- Необхідно слідкувати за тим, щоб підлога не була слизькою. Всі пролиті на 

підлогу рідини (масла, емульсії тощо) слід ретельно витерти. 

- Відходячи від робочого місця, перукар повинен вимкнути освітлення та 

електричні прилади. 

-  

4.  Інструкція вимог безпеки після закінчення роботи: 

- Відключити від електромережі електроінструмент, електрообладнання, місцеве 

освітлення. 

- Електроінструмент, електрообладнання та інший інструмент упорядкувати і 

розкласти в певному порядку на робочому столі або покласти в шафу. 

- Ретельно закрити флакони з хімікатами. Креми, пасти, одеколон покласти у 

відведене для них місце. 

- Прибрати робоче місце. 

- Зняти спецодяг, спецвзуття, очистити їх і покласти в відведене для них місце. 

- Помити руки з милом.  

- Доповісти майстру про всі недоліки, які мали місце під час роботи. 
 

5.  Інструкція вимоги безпеки в аварійній ситуації: 

Аварійна та небезпечна ситуація може виникнути в разі: ураження 

електричним струмом, ураження хімікатами, механічним обладнанням та інше. 

- При виникненні такої ситуації відключити електроспоживачів. Не допускати в 

небезпечну зону сторонніх осіб. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт. 

- Якщо стався нещасний випадок, надати потерпілому першу медичну допомогу. 

При необхідності викликати «швидку медичну допомогу». 
 

6. Інструкція про надання першої медичної допомоги: 

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

- При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від 

дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а 

при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за 

одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал. 

- При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне 

дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. 

Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому 

стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати 

швидку медичку допомогу. 
 

7.  Інструкція про порядок дій при виникненні пожежі: 

Кожний, хто виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або 

тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні, негайно повинен 

повідомити про пожежу за телефоном 101 (при цьому чітко назвати адресу об’єкта, 

місце виникнення пожежі). 

За необхідністю викликати до місця пожежі медичну й інші служби. 


