
Технологія перукарських робіт   

Урок № 89-96  Практична робота № 11 

Індивідуальні розробки техніки фарбування 

Технічна документація до індивідуальної розробки техніки 

фарбування 

Відпрацювання прийомів та методів фарбування волосся 

Аналіз виконаної роботи 

ЗАВДАННЯ: 

- переглянути відео-уроки 

https://youtu.be/z5I_lHyvWqM колористика препігментація 

https://youtu.be/UpJe8kvrVRo  Препигментация Подложка Окрашивание в технике 

Dim-Out 

Виконати в форматі А4 - папка 

- розробити самостійно свій  метод  виконання та  замалювати схематично 

технологію фарбування волосся; 

- вказати застосування  нумерації барвників  та бренд; 

- виконати фарбування волосся на моделі  своїм розробленим методом в   

навчальній майстерні або в салоні – зробити відео - переслати; 

- виконати фото своєї роботи «ДО»  та  «ПІСЛЯ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://youtu.be/z5I_lHyvWqM
https://youtu.be/UpJe8kvrVRo


ІНФОРМАЦІЯ 

Фарбування – це складний і відповідальний процес, успіх якого залежить від 

характеру волосся, вдалого поєднання складових частин того чи іншого 

препарату, легкості і швидкості його застосування, вмілого вибору і вживання 

препарату. 

 

 

 

 

 

Трикутники (кола) і 3D 

Трикутники або кола – 

метод освітлення або 

фарбування пасом, 

відокремлених за формою 

трикутників або кіл по 

горизонтальному 

розташуванню. Волосся 

повинні бути не менше 

середньої довжини. 

Верхівка в формі ромба 

або круга повинна бути 

темного кольору. 

3D – метод 

мультітонального фарбування зі створенням об’ємного ефекту волосся і кольору, 

який є інновацією у сфері фарбування волосся. 

Ця незвичайна і дуже модна технологія дозволяє об’єднати за один раз кілька 

перукарень процедур – забарвлення, мелірування, колорування та блондирование. В 

процесі 3D-фарбування застосовується новітня техніка освітлення і тонування 

волосся, при виконанні якої вдасться уникнути проблеми плоского кольору, що 

виходить при звичайному – традиційному методі фарбування волосся. Виконання 



даної техніки вирішує проблему різниці між пофарбованими і знову відрослими 

волоссям. 

Спосіб виконання: 
 Майстер користується трьома (або більше) відтінками барвника з однієї колірної 

гами (фарбування в різні тони одного кольору). 

Один з відтінків є основним, а інші – додатковими. Вони повинні гармонійно 

поєднуватися між собою і підкреслювати основний тон. Тона вибираються 

індивідуально з орієнтуванням на природний колір волосся клієнта.  

Пасма вибираються по зонам або по горизонтальним розподілом, на які наноситься 

окремий обраний тон. 

Кольори повинні розташовуватися з чергуванням і зі зсувом у бік. 

Можна застосовувати спеціальні схеми розташування кольору (за задумом майстра), 

але таким чином, щоб по всій масі волосся вони поєднувалися органічно, 

перепліталися між собою, створюючи перелив кольору і візуальний об’ємний ефект. 

 
 

 

 

 


