
ТЕМА  2:  СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ПОСЛУГ З 

ПЕРУКАРСЬКИХ РОБІТ 

  

Контрольні запитання 

1. Які основні види послуг відносяться до перукарських? 

2.  Що таке миття волосся? 

3. Що таке укладання волосся? 

4. Що таке стрижка волосся? 

5. Що таке фарбування волосся? 

6. Що таке нарощування волосся? 

7. Що таке хімічна завивка волосся? 

До перукарських послуг відносяться: миття, укладання, стрижка, 

фарбування, нарощування, хімічна та біозавивка волосся, моделювання 

зачісок та виготовлення пастижерних виробів.  

Миття волосся належить до гігієнічних і лікувальних процедур, може бути 

самостійною операцією або складовою частиною перукарських робіт. 

Миття виконується з метою: 

— видалення бруду з волосся; 

— видалення залишків засобів попереднього укладання; 

— розрихлення зовнішнього шару волосся; 

— оздоровлення волосся. 

Усі види перукарських робіт, за винятком фарбування волосся барвниками, 

які містять перекис водню, виконуються на чистому, щойно вимитому 

волоссі. Вологе волосся еластичніше і легко набуває тієї чи іншої форми, 

сильно витягується і не розривається. 

Після того, як волосся вимите, за допомогою укладання йому надається 

завершальна форма та вигляд. 

Укладання  волосся . Перукарська практика на потребу сучасних 

стилів зачісок пропонує широкий вибір варіантів укладання волосся. Можна 

сушити волосся під ковпаком сушарки або скористатися феном, надати во-

лоссю нового вигляду спеціальним термоінструментом або викласти його 

вручну тільки пальцями. Буває достатнім застосувати одну з відомих технік 

укладання волосся, але частіше перукар користується декількома прийомами 

і, комбінуючи їх у роботі, втілює модні тенденції у створенні зачісок. 



Укладання волосся - це надання йому потрібної форми, створюючи 

обрану зачіску, з урахуванням певних елементів та індивідуальних 

особливостей людини. Можливість застосування різноманітних варіантів 

укладання волосся, створення об'єму, а також фіксації та збереження заданої 

форми забезпечують сучасні засоби для укладання. 

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 

температури й зафіксовувати її після остигання. 

Залежно від таких властивостей волосся, існують техніки укладання, 

подані нижче. 

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). 

При виконанні зачісок застосовують техніки збільшення об'єму 

волосся, надання елементам зачіски більшої міцності, які теж можна віднести 

до процесу укладання волосся, а саме: 

—   начісування — збивання пасма волосся на всю товщину пасма з 

обох боків; 

—   тупірування — збивання пасма волосся з внутрішнього боку без 

наскрізного проникнення зубців гребінця. 

Загальна послідовність процесу вкладання волосся: 

— 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 фіксуючого засобу; 

— здійснення накручування; 

— висушування волосся; 

— розчісування волосся; 

—  надання зачісці форми, начісування, тупірування, фіксація 

укладеного волосся лаком. 

Стрижка волосся – це укорочування довжини та надання волоссю певної 

форми шляхом зрізання за допомогою ріжучих інструментів. Стрижки 

можуть бути: чоловічі, жіночі та дитячі, базові та модельні, контрастні та не 

контрастні, симетричні та асиметричні. Також стрижки розрізняються за 

стилями:ділові, спортивні, класичні, авангардні та романтичні.   

Фарбування волосся. Перукарська операція фарбування вважається 

важливим штрихом, що надає зачісці стильності, і, водночас, прекрасною 

можливістю формування іміджу людини. Фарбування – це не просто зміна 

кольору  волосся, це окремий розділ . Фарбування, поряд з моделюванням 

стрижок і зачісок, становить триєдину основу перукарської майстерності, є 

джерелом натхнення і засобом втілення нових професійних технологічних і 

художніх рішень. Світом заволоділа концепція необмеженої фантазії вибору 

кольорів, їхньої кількості та поєднання. А колориметрія, яка вивчає 

принципи взаємодії кольорів та їх відтінків, вважається «сольфеджіо» 

перукарської справи. Фірми-виробники препаратів для роботи з волоссям 

надають барвникам особливе місце та акцентують увагу професіоналів і 

широкого загалу споживачів на безпечності процесів фарбування. 

Нарощування волосся відноситься до сучасних технікам в салонах 

краси, проте насправді про нарощування пасом з натурального волосся 

згадується ще в часи розквіту Єгипту, коли і чоловіки і жінки носили перуки. 

Вже в той час натуральні пасма були в моді. 

Нарощування   волосся   завойовує дедалі більше прихильників.  

Сучасна теорія та практика пропонує все нові і нові матеріали.  

За допомогою спеціальних капсул або кератинової смоли тонкі пасма 

нарощувального матеріалу скріплюються з природним волоссям клієнта . 



Якщо власного волосся для потрібного об'єму або довжини не-

достатньо, то застосовують доповнення з натурального чи штучного волосся, 

хімічного волокна. Промисловість пропонує різноманітні матеріали для 

афрозачісок: 

— волокно для «швидкого» плетення афрокосичок; 

— «поні» — синтетичне волокно для плетення косичок з ефектом 

«гладеньких кінців»; 

—  каніколон — хімічне волокно для плетення афрокосичок широкої 

кольорової палітри. 

Формуючи косички шляхом нарощування, подовжують волосся, 

завдяки чому збільшується його об'ємність і пишність. 

Окрім звичайних пасом, фірми-виробники пропонують різні прикраси 

для нарощування — стрази, гребінці, шпильки, пов'язки, заколки . 

Колір штучних пасом можна підбирати в тон натурального власного 

волосся, на 1-2 тони світлішими або контрастними 

Вплетення кольорових прядей дозволяє підкреслиш або посилити 

ефект від колорування власного волосся та урізноманітнити колористичні 

варіанти зачіски. Оригінальності та декоративного оздоблення зачіскам надає 

вплетений вовняної пряжі, ниток муліне, тонких шнурів, стрічок, тасьми. Для 

створення зачісок в афростилі використовують також штучні косички і 

шиньйони з косичок різної довжини 

Хімічна завивка — це перукарська послуга з довготривалого завиття 

волосся із застосуванням хімічних препаратів. Сучасні технології, постійне 

вдосконалення рецептів хімічних препаратів перетворили завивку в 

найпродуктивніший спосіб впливу на об'єм і тип волосся. 

Принцип дії та основні стадії процесу завивки залишаються 

незмінними — хімзавивка впливає на структуру волосся, «перебудовує» його 

для набуття нової форми. 

Хімічний розчин для виконання завивки діє на кератин, послаблює 

цистинові зв'язки між клітинами, внаслідок чого волосся піддається 

деформації. Новоутворена форма волосся задається конструкцією коклюшок 

і закріплюється за допомогою фіксатора, який поновлює цистинові зв'язки. 



Майже всі препарати для хімічної завивки створюються на основі 

тіоорганічних сполук. Такі сполуки дають змогу вплинути на структуру 

волосся. 

 

Вид звіту: конспект в робочих зошитах 

 

 

 

 

 

 


