
                     Н.Е. 2 – 3 - 4 Укладання волосся гарячим способом  

з застосуванням прогресивних інструментів та сучасних способів  

та оформлення їх у зачіску 

План 

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

2. складати алгоритм накручування волосся на електрощипці;  

3. знати методи та правила накручування волосся на електрощипці; 

4. визначати підбір діаметру щипців та температурного режиму в залежності від довжини волосся та бажаної 

зачіски; 

5. описувати  перелік дефектів та способи усунення, які можуть виникнути під час укладання волосся на 

електрощипці. 

 

1. Підготовчі, заключні роботи та    санітарні норми при укладанні волосся гарячим 

способом  

САМОСТІЙНО написати підготовчі, заключні роботи та    санітарні норми 

при укладанні волосся гарячим способом  

2. Алгоритм накручування волосся на електрощипці: 

САМОСТІЙНО написати  алгоритм накручування волосся на електрощипці 

 

3. Методи та правила накручування волосся на електрощипці: 

САМОСТІЙНО! Вказати, які існують методи накручування волосся на електрощипці 

та написати правила накручування волосся на електрощипці 

 

4.Визначення  діаметру щипців та температурного режиму в залежності від довжини 

волосся та бажаної зачіски 

   Вкажіть, який діаметр електрощипців застосовується для кожної довжини 

волосся та який кінцевий результат можна отримати. 

 

 

 



5.Перелік дефектів та способи усунення, які можуть виникнути під час укладання 

волосся на електрощипці. 

На  якість  завивання впливають: 

• кут натягування  волосся при накручуванні на щипці; оптимальним  вважають кут 

90° відносно  осі  обертання  інструмента; 

• товщина затиснутого щипцями пасма; вона залежить  від  довжини волосся  і 

визначається: 

 для І довжини - за правилами накручування бігуді;  

 для ІІ   -  на третину  менше; 

 для ІІІ – удвічі менше. 

Для рівномірного  прогрівання  волосся  товщина основи пасма не повинна 

перевищувати  4 см. 

При укладанні волосся електрощипцями  застосовують гребінець із «хвостиком», яким 

зручно відокремлювати пасма для накручування, шпильки або затискачі для фіксації 

пасом. 

ЗАПОВНІТЬ ТАБЛИЦЮ 

 Вкажіть дефекти, які можуть виникати під час укладання волосся на 

електрощипці та як їх необхідно усунути. 

№ Дефекти, які можуть  

виникнути під час  

укладання волосся  

на електрощипці 

Усунення дефектів під час  

укладання волосся  

на електрощипці 

Примітки 

1 
приклад 

Не завивається пасмо 

волосся  електрощипцями 

Необхідно виконувати укладання 

тільки на чисто вимите сухе 

волосся, використовуючи 

термозахист та спрей для 

укладання волосся 

 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


