
ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

Тема уроку: «Укладання волосся феном способом «Бомбаж» та 

«Брашинг» 
Укладання волосся феном способом «Бомбаж» 

№ 

з\п 
Зміст операції Зображення 

1 

Укладання волосся методом 

«бомбаж» ґрунтується на 

піднятті волосся біля коріння і 

фіксації за допомогою 

висушування за допомогою 

плоскої щітки. Укладання 

волосся методом «бомбаж» 

феном починається з будь-якої 

зони. При цьому її вибір 

залежить від форми зачіски 

або стилю роботи перукаря. 
 

2 

 

Укладаємо прядки скронево-

бічних областей у напрямку до 

верхівки від голови, в тім’яній 

області — на-віч від верхівки. 

Піднімаємо пасма в процесі 

роботи під кутом до поверхні 

самої голови для забезпечення 

доступу нагрітого повітря до 

кореневої зоні волосся, а також 

всієї пасма. 

 

3 

При укладанні волосся 

методом «бомбаж» далі 

визначаємо пасма рівними 

проділами по ширині, що не 

перевищує ширину щітки. 

 



4 

Вводимо щітку зубчиками в 

відчесане пасмо поруч з 

корінням в напрямку, який 

протилежно росту волосся. 

Трохи піднімаємо прикореневу 

область волосся 

перпендикулярно до голови. 

Направляємо нагріте повітря 

на зубці щітки, висушуємо 

волосся. Тримаємо фен на 

відстані приблизно 5-10 см від 

області просушування. 

 

5 

Заключні дії з укладанням 

волосся феном і щіткою 

припускають можливість 

виконати начісування, 

тупіровання, надати зачісці 

необхідну форму. В самому 

кінці зачіска фіксується лаком. 

 

6 Кінцевий результат зачіски 

 



Укладання волосся феном способом «Брашинг» 

№ 

з\п 
Зміст операції Зображення 

1 

Перед початком роботи 

виконуємо миття волосся 

за допомогою шампуню та 

бальзаму 

 

2 
Укладання починаємо з 

ділення волосся на зони. 

 

3 

Ще однією необхідною 

умовою вдалої укладання 

за допомогою браша є 

створення об’єму біля 

коренів. Тому почати 

укладання слід з сушки 

коренів. 

 



4 

Пасмо слід відокремити і 

прихопити біля самих 

коренів, а струмінь 

гарячого повітря направити 

на коріння волосся знизу. 

Після цього брашем і 

феном необхідно провести 

по всій довжині пасма, при 

цьому не перегріваючи 

волосся. 

 

5 

У цьому випадку повітря 

повинен направлятися 

зверху вниз. Для того, щоб 

закріпити ефект, слід ту ж 

процедуру проробити 

також холодним повітрям. 

 

6 
Кінцевий результат 

укладання 

 
 


