
Перукар І класу 

Н.Е.1 - 2 Фарбування волосся сучасними методами:  

зональне, блочне, пластами 

план  
- пояснювати підготовчі, заключні роботи та санітарні норми  при фарбуванні волосся; 

- знати технологію часткового фарбування волосся сучасними техніками: зональне, блочне, пластами; 

- вдосконалити знання щодо більш розповсюджених сучасних технік фарбування волосся; 

- https://youtu.be/1mI_2T9x-B4 

- https://youtu.be/FVfwOvpV4GQ 

-  

Підготовчі роботи та санітарні норми  при фарбуванні волосся: 

- організація робочого місця – дезінфекція, перевірка справності електроінструменту та 

наявність необхідних матеріалів, косметичних та хімічних засобів, інструментів та 

пристосувань, білизни; 

- дізнатися про самопочуття клієнта (хвороба, стрес, вагітність, годування груддю, 

«критичні» дні, прийняття антибіотиків, гормональних препаратів); 

-  тест на алергію -  перевірити реакцію організму клієнта на хімічний склад барвника 

(для цього нанесіть  кілька крапель складу на внутрішню частину зап'ястя і через 10 хв. 

перевірте); 

- з’ясування бажання клієнта; 

- аналіз стану волосся; 

- вибирається  метод  та технологія фарбування  волосся, враховуючи попередній колір,   

структуру,  довжину  волосся та бажання клієнта; 

- одягання пенюару та серветок на клієнта. 

Заключні роботи після фарбування волосся: 

- усунення залишки фарби з обличчя та шиї клієнта; 

- знімання пенюару та серветок з клієнта; 

- надання рекомендацій що по догляду за волосся після фарбування; 

- розрахунок  та рекомендації, пропозиції, що до наступного відвідування салону. 

 

Технологія часткового 

фарбування волосся 

сучасними техніками:  

зональне, блочне, 

пластами 

Блочне, зональне, пластами 

фарбування настільки 

універсально, що підходить 

не тільки молодим 

яскравим дівчатам. Якщо 

використовувати кольори грамотно, то дамам у віці воно допоможе приховати першу 

сивину, надати образу неповторність і стильність. Але найефективніше кольорові блоки 

виглядають на асиметричних зачісках з косими чубчиками, підголеними скронями або 

поголеними потилицями. 

https://youtu.be/1mI_2T9x-B4
https://youtu.be/FVfwOvpV4GQ


Блочне, зональне, пластами фарбування – це складні і унікальні техніки 

колорування, яка має на увазі часткове або повне фарбування волосся. Таке 

фарбування не новинка, але воно під силу тільки майстрам-колористам із достатнім 

рівнем технічної практики, тому що результат безпосередньо залежить від 

правильного бачення майстра. 

Дані техніки фарбування волосся підходить жінкам прямого волосся, а ось на 

кучериках вона виглядати не буде. На прямому волоссі пасма прилягають один до 

одного щільно і колірна схема не розпадається, а пухнасті кучерики «не тримають» 

кольорові блоки. На короткій стрижці проглядаються всі шари, а на довгому волоссі 

видно тільки верхні шари, тому найкраще блочне, зональне, пластами  фарбування 

волосся виглядає на коротких або середньої довжини локони. 

Певна техніка дуже складна у виконанні. Але складність даних технік фарбування (в 

сенсі майстерності) – в тому, що потрібно дуже добре розуміти, як геометрично і 

візуально розділити великі блоки волосся на голові, щоб все це  в кінцевому 

результаті виглядало красиво. 

    Технологія фарбування проводиться за чітко сформульованими схемами, щоб 

уникнути будь-яких небажаних ефектів. Схема фарбування повинна бути 

розроблена з урахуванням стрижки, початкового кольору волосся і особливостей 

типу волосся клієнта. При такому вигляді колорирования застосовуються стійкі 

(перманентні) барвники, які здатні тривалий час створювати загальну картину 

фарбування. При тонуванні полуперманентние або 

фізичними барвниками необхідно регулярне оновлення 

яскравості кольору, що створює складності, так як 

блокова техніка забарвлення досить клопітка. 

По суті, кольорова гама для волосся наноситься на 

попередньо знебарвлене волосся, легко розподіляється 

по пасмам і витримується від 5 до 20 хвилин. 

Які головні тенденції блочного фарбування? 

В цьому році - 2020 головний тренд – вибір великого 

сегмента, 

цілого широкого блоку. Наприклад, 

вибираємо  скроню і 

профарбовуємо  волосся великими 

товстими пасмами. 

 

 

 

 

Піксельне фарбування можна віднести до методу фарбування  пластами. 

https://youtu.be/nXUnsX-hJRI 

 

 



ЗРАЗКИ СХЕМИ ВИКОНАННЯ 

СХЕМА №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА №2 

 

ВИКОНАТИ САМОСТІЙНО ЗАВДАННЯ 

1. Підберіть  кольорову гаму в 3 варіантах (повинно бути три схеми):  

І – теплі відтінки; ІІ – холодні відтінки;  ІІІ – нестримні яскраві FASHION  кольори 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Замалювати (підібрати) три сучасні техніки  фарбування волосся з 

застосуванням нумерації барвників. 


