
Перукар І клас 

Н.Е.1. Способи та техніки укладання волосся 

ПЛАН 

1.знати способи та техніки укладання волосся; 

2.визначати підготовчі, заключні  роботами   та санітарними  нормами  при виконанні операцій 

1. Способи та техніки укладання волосся 

Укладання волосся засноване на його здатності розтягуватися при зволоженні на 50-

60%, зберігати нетривалий час надану форму після висушування або змінювати 

конфігурацію під впливом підвищеної ти конфігурацію під впливом 

підвищеної  температури й зафіксовувати її після остигання. 

Залежно від таких властивостей волосся, існують техніки укладання: 

Холодний спосіб: 

 виконання хвиль пальцями та гребінцем; 

 укладання волосся кільцями на пальцях та з фіксуванням шпильками; 

 укладання волосся за допомогою бігуді, папільйоток; 

 укладання волосся за допомогою фена. 

Гарячий спосіб: 

  укладання волосся електрощипцями (плойками). 

2. підготовчі, заключні  роботи   та санітарні  нормами  при укладанні волосся 

Підготовчі роботи перед укладанням волосся 

І. Організація робочого місця: 

- дезінфекція робочого місця та інструменту; 

- розташування необхідного інструменту та пристосування для укладання волосся; 

- перевірка в наявності парфумерно-косметичних засобів для укладання волосся; 

- перевірка в наявності  білизни для роботи; 

- привітання та запрошення клієнта до крісла; 

- миття рук майстра в присутності клієнта; 

- з’ясування бажання клієнта; 

- одягання одноразового комірця та  пеньюару. 

ІІ. Технологічний  процес: 

- визначення напрямку волосся в зачісці; 

-- вибір способу вкладання волосся; 

-- вибір та підготовка інструменту; 

-- вибір засобу для укладання волосся та фіксації зачіски; 

-- миття волосся; 

-- нанесення на волосся базової форми (термозахист, вітамінний комплекс, пінка, мус, 

спрей для моделювання волосся, молочко для укладання волосся та інші. Наноситься 

перед укладанням  на чисте вологе волосся, не змиваючи засіб).; 

-- здійснення укладання волосся феном, використовуючи дифузор;  

-- нанесення косметичних засобів на висушене волосся  стайлінгової групи (гель,віск, 

гель-віск, пудра для надання об’єму, стрейч-гель, павутинка, глина, стайлінговий 

крем для вирівнювання волосся, крем-гель для об'єму,  паста для стайлінгу для всіх 

типів волосся та інші. Наноситься на сухе укладене волосся за допомогою пальців 



рук, в залежності де необхідно акцентувати свілінгові, рельєфні пасма, створити 

ефект мокрого волосся та інше); 

-- надання зачісці форми, начісування, тупірування, фіксація укладеного волосся 

лаком: (лак  (аерозольний або рідкий), спрей для блиску волосся, блискавки для 

волосся. Також можна застосовувати на довжину або на кінчики волосся масла, 

флюїди, спрей-блиск для волосся. Але необхідно пам’ятати, що не бажано одночасно 

використовувати лак та масла  для волосся). 

ІІІ. Заключні роботи 

- прибирання волосся з обличчя, шиї клієнта; 

- зняття пеньюару та комірця ( розтібаємо пеньюар зі спини клієнта, переходимо 

наперед, беремо нижні кінці пеньюару, підносимо до верхніх кінців  пеньюару, 

складаємо  та акуратно  знімаємо, щоб волосся не потрапило на одяг клієнту); 

- прибираємо комірець; 

- підводимо відвідувача до адміністратора для розрахунку; 

- прибираємо робоче місце; 

- миємо та дезінфікуємо інструмент, пристосування; 

- миття рук.  


