
Технологія перукарських робіт  

Урок № 22-25  Практична  робота №3  

Способи укладання волосся  за допомогою бігуді 

Накручування волосся на бігуді 1 способом 

 Накручування волосся на бігуді 2 способом 

Укладання волосся в зачіску після накручування на бігуді 

ЗАВДАННЯ: накрутити клієнта на бігуді, висушити, виконати зачіску (фото-звіт) 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО 

https://youtu.be/pQLFCFMZ3MQ  Накручування волосся на бігуді з урахуванням майбутньої 

зачіски 

https://youtu.be/UYbBPOd93KA Різновиди накрутки на бігуді 

https://youtu.be/SdlJRlKX9WA Тестируем электробигуди Remington KF40E 

https://youtu.be/iKzBHJX47U8   Сучасні  Термобігуді ДЮДЕНКО 

Укладання волосся на бігуді може бути як самостійним видом, так і додатковим видом укладання 

волосся. Бігуді застосовуються для створення повсякденних і вечірніх зачісок. Діаметр бігуді від 1 

до 5 і більше см, підбирається в залежності від структури волосся, призначення зачіски, а якщо 

використовують бігуді різних діаметрів, то залежно від місця розташування.  

Правила накручування волосся на бігуді: 

 1. Товщина пасма повинна відповідати діаметру бігуді.  

2. Ширина пасма повинна відповідати довжині бігуді.  

3. Пасмо волосся повинно накручуватись перпендикулярно по відношенню до поверхні 

голови  

Алгоритм укладання волосся на бігуді  

1. Розчесати волосся.  

2. Вимити голову. 

3.  При виконанні зачіски, за бажанням клієнта, нанести термозахист та засіб для 

укладання волосся, після чого волосся рівномірно розчесати, розподіляючи засіб. 

4.  Надати волоссю за допомогою гребінця напрямок лінії майбутньої зачіски.  

5. Починаючи з лобно-тім'яної зони накручувати волосся на бігуді по лінії майбутньої 

зачіски.  

6. Щоб уникнути заломів вони фіксуються гумкою на місці проділу або помітних деталях 

зачіски, бігуді фіксуємо затискачем.  

7. Зверху надіти сітку для волосся.  

8. Висушити волосся під сушуаром: І довжина – 15-25 хв.; ІІ – 25-35 хв.; ІІІ – ІV – 35-45хв.  

9. Дати 5 хв. для охолодження бігуді і пасма волосся, акуратно розкручують, починаючи з 

нижньої потиличної зони, щоб волосся не заплутувалися.  

10. Ретельно розчесати волосся гребінцем з рідкими зубчиками і щіткою. За бажанням 

клієнта можливе виконання начісування або тупірування волосся.  

11.  Оформити волосся в зачіску за бажанням клієнта.  

12.  Зафіксувати лаком. 

 Важливо.  При використанні тонких бігуді локони завжди будуть дрібними і пружними, при 

цьому зачіска буде досить довго зберігатися.  Використання середніх бігуді на короткому 

волоссі дозволяє надати зачісці пишність і об’єм, на волоссі середньої довжини дозволяє 

отримати велику хвилястість, а на довгому волоссі - м'які хвилі.  Великі бігуді 

використовують тільки для накрутки довгих і напівдовгого волосся, щоб надати зачісці об'єм і 

форму.  Таким чином, обсяг зачіски залежить від розміру бігуді: чим вони дрібніші, тим 

більше обсяг, і навпаки. На бігуді завжди накручують вологі або змочені складом для 

укладання волосся. 

https://youtu.be/pQLFCFMZ3MQ
https://youtu.be/UYbBPOd93KA
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