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                                                                            АНОТАЦІЯ 

У всі часи жінки мріяли бути красивими. Вони вищипували брови, фарбували очі і 

губи, натирали щоки, вдягали вечірні наряди. Волосся може бути символом 

ніжності, чарівності жінок і символом могутності чоловіків. Волосся є носієм 

інформації про відчуття і фізіологічний стан людини. Зачіска впливає на настрій 

дарує радість і щастя, або наводить смуток і депресію. Волосся - це дар природи, 

унікальний інструмент самовиявлення людини. У пошуках індивідуального стилю 

людини, протягом життя експериментує зі своєю зовнішністю. 

За виглядом волосся визначають рівень культури, естетичного розвитку і смаку 

людини, її соціальний статус. Стандарти краси панують над людством і мають 

великий вплив як критерії самооцінки. Культура перетворила красу на культ, який 

можна назвати найзвабливішим з усіх існуючих. Наш зовнішній вигляд - це частина 

нас самих.Кожна епоха вносила свої особливості у розвиток світового мистецтва і 

залишала в історії перукарства відбиток, свої творчі знахідки, знання яких 

допоможуть у майбутньому знайти власний стиль, створити собі ім’я, свій бренд у 

світі перукарського бізнесу. 

Тема фарбування волос технологією Балаяж, на даний момент, є дуже модною, 

популярною і актуальною. Багато жінок хочуть змінитися, підкреслити свою 

індивідуальність, бути в центрі уваги. Що можна зробити за допомогою різних 

фарбників відтінків, навіть не міняючи зачіску. Фарбники відтінків дуже зручні, 

адже деякі хочуть лише не надовго відтіняти свій основний тон або просто додати 

своєму волоссю ряд нових відтінків. Існує багато різних ліній фарбників відтінків, 

що дозволяють додати волоссю яскраві і насичені відтінки, одночасно здійснюючи 

догляд за волоссям, не змінюючи при цьому їх структуру. 

Дослідженням в області даної тематики займалися такі вітчизняні та зарубіжні 

фахівці: Баришнікова Т., Геннон М. , Томпсон Р. , Гутиря Л.Г., Стрельченко Г.М., 

Чуняк Г.І., Агринська-Головко О.В., Веретенко О., Корнєєв В.Д., Константінов А.В. 

та багато інших. Тому дослідження жіночих зачісок історії та технології їх 

створення є важливою складовою професійної підготовки перукаря. Для досягнення 
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найвищого результату слід спиратися на основні тези, викладені теоретично і 

перевірені на практиці. 

Мета моєї роботи, розглянути технологічний процес виконання фарбування волосся 

технологією Балаяж. 

Дана мета визначила наступні завдання: 

охарактеризувати фарбування волосся та процес виконання фарбування волосся 

технологією Балаяж ; 

розглянути інструменти та матеріали для виконання фарбування; 

з’ясувати порядок організації праці в перукарні; 

навести вимоги до безпеки застосування інструментів. 

  

 Техніка «балаяж» - це якраз той випадок, який допоможе дівчині перетворитися, 

але при цьому результат виходить дуже природним, а весь процес - і щадний 

практично безпечний для волосся.  

З таким модним фарбуванням ви миттєво опинитеся в центрі загальної уваги, адже 

воно прикрашає, освіжає і навіть, можна сказати, омолоджує свою володарку 

завдяки особливій техніці, задіяної в процесі.  

 

 

 

 

 

 

 



                 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМИ 

Розвиток  і вдосконалення  перукарського  мистецтва  тісно  пов’язані з еволюцією   

суспільства, підвищеннями загального рівня  культури  і  життя. У  всі часи  робота 

 перукарів  була  спрямована на  те, щоб  прикрасити  зовнішність людини, зробити   

її  привабливішою. Людина завжди прагнула  змінити  свій  природний  колір  волосся. 

 Що  спонукає  її  на  цей  кардинальний  крок? Напевно,  внутрішній психологічний  

 стан людини. І тоді  на  допомогу  приходить  професійний  майстер-перукар  з  

досконалим знанням  такої  перукарської  операції, як  фарбування  волосся. При    

 вивченні  класичних  методів фарбування  волосся  на  уроках  виробничого   

навчання   намагаюсь  ознайомити учнів з   інноваційними  методами  фарбування,  

які  в  майбутньому  допоможуть  учням  якісно  надавати перукарські  послуги  в  

 салонах та перукарнях.  

Останнім  часом  дуже  популярним  є  таке  фарбування  волосся , як балаяж,вуаль, 

 колорування.  

Ці  новітні  методи  фарбування,  при  виконанні  якого  на  волосся  наноситься два  

та більше,  ніж  два    фарбника.  

У програму підготовки  фахівців з професії перукар (на  кваліфікацію перукар ІІ 

класу) входять теми по вивченню сучасних, новітніх методів фарбування. Базові  

знання з цієї теми учні вже мають, їх достатньо лише повторити. Тому особлива  

увага приділяється відпрацюванню  прийомів новітніх   методів фарбування. Один  

з таких методів – «балаяж», найбільш доступний та затребуваний. Проте, він  

вимагає значних базових знань з теми, умінь орієнтуватись у різноманітті сучасних  

виробників фарб, навичок чітко і швидко виконувати операції цього технологічного  

процесу.  

Для проведення уроку на цю тему майстер підготувала повну «Інструкційну карту» 

 на допомогу учням, короткий словничок з визначеннями нових термінів, Практичні 

 поради по догляду за фарбованим волоссям, Характеристику типових помилок при  

виконанні фарбування та шляхи їх виправлення. 

 

 

 



Методичні рекомендації щодо організації проведення  

                             вступного інструктажу 

 

- Вступний інструктаж за тривалістю часу продовжується 30-45 хвилин. 

- Інструктаж починається з повідомлення теми та мети уроку, обґрунтування її  

значення. 

- Опитування учнів по матеріалу, вивченому на уроках матеріалознавства, 

 перукарської справи та на попередніх уроках виробничого навчання можливе  

методом постановки проблемного завдання, цілеспрямованої аналітичної  

бесіди з метою виявлення теоретичних знань, необхідних для вирішення  

даної проблеми і засвоєння нового матеріалу. 

- Робота з картками-завданнями, кросвордами, діаграмами. 

- Cпосіб опитування майстер обирає в залежності від підготовленості учнів,  

схильності учнів, їх здатності. 

- При поясненні нового матеріалу слід дати зрозуміти учням важливість 

 перукарської послуги, яку вони мають навчитися виконувати. 

- Проведення виконання підготовчих робіт має забезпечити якісне досягнення  

мети уроку 

- Розповісти та обов'язково показати нові технічні прийоми до теми. 

- Кілька учнів повторюють прийоми при виконанні стрижки волосся. 

- Розповісти про можливі помилки при виконанні трудових прийомів та  

операцій та способи їх усунення. 

- Одна із головних задач – закласти у свідомості учнів важливість дотримання правил техніки безпеки при стрижки 

волосся та при роботі з електроприладами. 

- Нагадати про організацію робочого місця 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Методичні рекомендації щодо організації 

     самостійної роботи учнів та поточного інструктажу 

                майстра виробничого навчання 

При організації самостійної роботи учнів дуже важливо розвивати в них такі 

 якості: 

- зорову пам'ять та оперативне мислення; 

- вміння швидко орієнтуватися та приймати правильне рішення в 

-  конфліктних ситуаціях; 

- тактовність, доброзичливість, дисциплінованість; 

- повагу до клієнтів; 

- здатність правильно оцінювати дії клієнтів та свої дії, вміння передбачати  

- їх наслідки; 

Необхідно на кожному уроці виховувати добросовісне відношення до своєї  

        справи, дати зрозуміти, що успіх у роботі по обслуговуванню клієнтів  

        залежить від системи надбаних професійних знань та вмінь, а також від ступеню 

        професійної майстерності. 

        Заняття з виробничої практики курсу «Перукарська справа» проходить за  

        способом, коли органічно поєднуються теорія і практика, який має  

     двосторонній зв'язок і тому є найбільш результативним. Щоб забезпечити якісне 

       проведення заняття, необхідно мати: 

- відповідно обладнані робочі місця; 

- забезпечення відповідними інструментами, приладами, матеріалами; 

- на професійному рівні підготовленого наставника для проведення уроку; 

- застосування інтерактивних технологій. 

Учні після пояснення нового матеріалу майстром виробничого навчання від 

працьовують вправи та завдання по темі уроку, розподілившись на пари. Робота 

 у парах є дуже ефективною тому, що кожен учень має змогу бути у ролі 

 учня-майстра, учня клієнта. Зрозуміло, що при виконанні вправ вони в 

ідносяться дуже прискіпливо один до одного, даючи корисні поради та 

 слідкуючи за правильним виконанням технології робіт. 

Під час поточного інструктажу звернути увагу на: 

- організацію робочого місця; 

- правильність виконання вправ; 

- дотримання правил ТБ; 

- надання особистої допомоги, консультацій. 

При виконанні вправ учні користуються методичними рекомендаціями, інструкційними картами, довідковою 

літературою 



   Методичні рекомендації щодо проведення 

                заключного інструктажу 

 

Заключний інструктаж – є останній етап уроку. 

Його мета – підвести підсумки навчального дня, проаналізувати роботу учнів. При оцінюванні роботи, виконаної 

під час уроку, доцільно враховувати думку та зауваження учнів, які були в ролі клієнтів, їх враження від обслуговування 

та якості виконаної роботи учнем-майстром. 

Назвати кращих учнів. 

Розібрати найбільш характерні недоліки, помилки та причини їх виникнення. 

Повідомити випадки порушення правил техніки безпеки. 

Оцінити роботу кожного учня. 

Прибрати робочі місця. 

Задати домашнє завдання з теми «Стрижка волосся». 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Методичні рекомендації щодо виконання 

                          домашнього завдання 

 

Домашнє завдання можна розглядати як індивідуальну форму навчальних  

занять. На заняттях, як правило, учні, засвоюють навчальний матеріал в  

однаковий для всіх проміжок часу і під контролем майстра в/н. Вдома вивчення  

матеріалу проходить інакше. Учні самі планують свою роботу, виконують 

 завдання і самоконтроль улюбленим способом, витрачаючи стільки часу,  

скільки буде потрібно. 

Вимоги до домашнього завдання: 

 домашнє завдання повинно бути простим та зрозумілим; 

 домашнє завдання корисно пов'язувати із безпосередніми спостереженнями  

та враженнями; 

обов'язковою вимогою є необхідність інструктивних вказівок майстра в/н  

про те, як виконувати завдання, наприклад, майстер може порекомендувати  

деякі періодичні видання з новими техніками виконання перукарських послуг; 

 бажано індивідуалізувати домашнє завдання відповідно до пізнавальних 

 здібностей певного учня і його успіхами в навчанні. 

 кожне завдання повинно бути перевірене і оцінене. 

 

                      Основні вимоги до організації домашнього завдання. 

 

Майстер повинен: 

- назвати тему чергового заняття, встановити його зв'язок із домашнім  

завданням; 

- проінструктувати учнів, як їм раціонально підготуватися до майбутнього  

заняття (учням рекомендується згадати, на які знання та вміння, отримані  

на уроках теоретичного навчання можна опиратися); 

звернути увагу на можливі зв'язки матеріалу, що вивчається, із особистим  

досвідом, практикою, життям; 

Дуже важливо навчити учнів правильно працювати з допоміжним  

навчальним матеріалом, працювати з довідковою літературою. 

Краще давати диференційне домашнє завдання, яке дозволяє: 

 домагатися, щоб кожний учень засвоїв основний зміст освіти; 

 використовувати індивідуальні схильності, здібності, сильні сторони кожного 

  учня; 

 виявляти особливо обдарованих учнів і цілеспрямовано розвивати їх здібності. 

Індивідуальний підхід до учнів реалізується через завдання різного обсягу, 

 різної складності, різного ступеня надання допомоги. 

При цьому можливо забезпечити право учня вибирати з ряду завдань таке, я 



ке відповідає його інтересам. 

За бажанням учнів майстер озброює їх інструкціями, схемами виконання  

домашнього завдання. 

Індивідуальний підхід до учнів при організації домашньої роботи створює  

умови для виконання завдань, спрямованих на поглиблення отриманих знань,  

удосконалення вмінь та навичок. 

Можливі завдання-мінімуми, обов'язкові для всіх учнів і завдання-максимуми, 

 розраховані на тих, хто цікавиться професією. При цьому можливо забез 

печити право учня вибирати з ряду завдань таке, яке відповідає його інтересам. 

 

                Контроль і оцінювання домашнього завдання 

Перевірка домашнього завдання припускає: 

- встановлення факту його виконання, правильність та якість; 

- виявлення самостійності виконання; 

- визначення прийомів, використаних учнем при самостійній роботі вдома,  

в остаточному підсумку; 

- виявлення ступеню підготовленості учнів до засвоєння нового матеріалу. 

Можливі такі форми перевірки домашнього завдання: 

- перевірка роботи майстром; 

- взаємний контроль учнів (парна робота) - цей вид перевірки розвиває  

волю, підвищує працездатність, озброюючи учнів раціональними прийомами  

розумової діяльності; 

- самоконтроль: порівняння виконаної роботи з оригіналом, а також із  

вимогами, що є до певного виду роботи. 

Якими б способами не перевірялося домашнє завдання, у всіх випадках 

 важливо дати об'єктивну оцінку зроблених домашніх завдань, враховуючи  

при цьому не тільки правильність, самостійність і акуратність роботи, 

 але й виконання вказівок майстра виробничого навчання. 

За допомогою постійного контролю майстер в/н повинен домогтися, щоб 

 в учнів не виникало сумніву чи є обов'язковим виконання домашнього завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  

                                 ПЛАН УРОКУ 

ТЕМА ПРОГРАМИ: «ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ» 

ТЕМА УРОКУ: « ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ МЕТОДОМ 

«БАЛАЯЖ». 

МЕТА: 

НАВЧАЛЬНА – перевірити й закріпити теоретичні  знання, сформувати  уміння  

правильного  виконання прийомів фарбування осмислити специфіку майбутньої 

професійної діяльності. 

ВИХОВНА – виховувати в учнів творче ставлення до праці і навчання  сприяти 

набуттю учнями життєвого досвіду, формуванню життєвих принципів і цінностей, 

які в подальшому позитивно впливатимуть на зростання рівня їхнього 

профісіаналізму 

РОЗВИВАЛЬНА – розвивати творче мислення,увагу і спостережливість, звичку 

контролювати свою роботу, прагнення самостійно розв'язувати виробничі проблеми 

й ситуації. 

ТИП УРОКУ – урок творчого застосування знань, умінь і навичок 

ВИД УРОКУ- змішаний урок 

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: екранна наочність, натуральні зразки, фото- 

зразки, плакат технологічного виконання фарбування. 

МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНЕ –ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – електронагрівач, сушар, 

перукарський інструмент, барвники, фольга, миючі засоби. 

МІЖ ПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ: матеріалознавство, перукарська справа. 

 

 

 

 

 

 

 



ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (2-3ХВ) 

Перевірка наявності учнів та їх готовності до початку уроку 

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (30-45 ХВ) 

1) Повторення теми та мети уроку 

2) Опитування учнів за пройденим  матеріалом: 

- Які інструменти використовують при фарбуванні волосся; 

- З якої зони починають фарбування волосся; 

- Назвіть види мелірування; 

- Чим відрізняються барвники І гр.. від барвників ІІ гр..; 

- Назвіть причини неякісного фарбування; 

- Поясніть різницю між фарбуванням та фізичними та хімічними 

барвниками; 

- Які перукарські операції виконують за допомогою барвників І групи. 

Відповіді:  

1. Барвники, крем, бальзам – ополіскував, щітка для нанесення барвника, 

мисочка, дозатори, комбінований гребінець, гребінець з хвостиком; 

- фольга, гачки для витягування пасом волосся,  

- шапочка для мелірування, пластмасові затискачі, 

- захисний одяг; 

- утеплюючий ковпак; 

- рушники; 

- серветки. 

Усі предмети не повинні мати металеві частини. 

2. Потилична           тім'яна           скроневі. 

3. За допомогою фольги, на шапочку, за допомогою страйпера, методом «вуалі», 

мелірування волосся укладеного хвилями за допомогою затискачів. 

4. На відмінну від барвників І групи, хімічні барвники можуть освітлювати 

волосся на 3-4тони,освітлювати й одночасно фарбувати його в бажаний колір, 

робити колір волосся світлішим або темнішим від натурального. 

5. – недотримання технології виконання послуги; 

-  використання неякісних барвників; 

- недостатня кількість барвника, нанесеного на волосся; 

- завелика кількість барвника або несвоєчасне розподіл барвника по всій 

довжині волосся; 

           - застосування окисника недостатньої концентрації; 

           - перевищення концентрації окисника; 



        - неправильно визначена пропорція компонентів фарбної суміші – окисника 

мікстону ,барвника; 

        - неточно дібраний відтінок, мікстон; 

        - занадто сильний матуючий барвник, мікстон; 

        - незадовільне самопочуття, загальний стан здоров'я клієнта; 

         - нехтування станом і структурою волосся . 

6) барвники ІІІ групи на відмінну від барвників ІІ групи без окисника поверхнево 

діють на волосся або проникають крізь кутикулу й огортають зовнішній шар 

кортексу не взаємодіючи з пігментом волосся . 

7) – освітлення –зміна природнього  кольору волосся на півтону, декілька тонів; 

     - знебарвлення – повне освітлення до надання кольору « блондин». 

    - протравлювання – видалення з волосся штучного пігменту попереднього 

барвника перед наступним фарбуванням, підготовка сивого та темного  волосся до 

фарбування світлими барвниками; 

     - мелірування – освітлення окремих пасом волосся;  

     - балаяж – освітлення кінчиків волосся. 

Робота з кросвордом (додаток№1) 

Робота з тестовим завданням (додаток№2) 

ІІІ .  ПОТОЧНИЙ  ІНСТРУКТАЖ (207-228ХВ) 

1)  Самостійна робота учнів: виконання фарбування методом «балаяж». 

2) Цільові обходи майстром в/н робочих місць учнів: 

- контроль дотримання правил з ОП; 

- контроль правильності виконання фарбування; 

- допомога учням; 

- проведення додаткового інструктування всієї групи. 

 

ІV.  ЗАКЛЮЧНИЙ  ІНСТРУКТАЖ(10-15 ХВ) 

1)Прийом та оцінювання робіт учнів; 

2)Аналіз робіт окремих учнів (аналіз помилок, їх попередження та усунення) 

3)повідомлення та обґрунтування оцінок 



4)Повідомлення домашнього завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект уроку 

Розкішне волосся – мрія сучасних модниць і актуальна тенденція. 

Кожна леді прагне до природної привабливості, щоб всі косметичні хитрощі 

перукарів залишилися таємницею 

Балаяж кінчиків волосся 

Техніки забарвлення кінчиків волосся різноманітні. Волосся розподіляють на 

невеликі пасма з квадратною основою, фіксують прогумованою тасьмою, 

обертають до кінчиків фольгою, скручують у пласкі локони та закріплюють 

клемами, залишаючи кінці вільними. Освітлювальну суміш акуратно наносять 

пензликом на кінці пасом, установлюють час витримки. 

Балаяж на начесане волосся 

Волосся начісують, фіксують корені та надають форму лаком для волосся. 

Фарбуюючу суміш наносять на долоню  руки в гумовій рукавиці, поліруючими 

рухами змащують нею кінчики волосся. Препарат також можна нанести 

пензликом. 

Балаяж з аркуша  паперу 

 На коротко стриженому волоссі виконують сильну фіксацію лаком і переносять 

освітлювач із цупкого аркуша паперу на кінчики волосся. 

 

 

Застосовують спосіб, аналогічний меліруванню на фользі, але освітлювачем 

змащують тільки кінці пасом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фарбування методом «балаяж»  

Новоспечена техніка «балаяж» - це якраз той випадок, який допоможе дівчині 

перетворитися, але при цьому результат виходить дуже природним, а весь процес - і 

щадний практично безпечний для здоров'я вашого волосся.  

З таким модним фарбуванням ви миттєво опинитеся в центрі загальної уваги, адже 

воно прикрашає, освіжає і навіть, можна сказати, омолоджує свою володарку 

завдяки особливій техніці, задіяної в процесі. 

 

 

Що ж таке балаяж? З французької мови це слово перекладається, як «вимітати» , що 

вельми виправдано в силу технології його виконання. Балаяж представляє собою 

техніку щадного фарбування волосся, під час виконання якої майстер користується 

щіткою,якметелкою.  

Зовні результат чимось нагадує мелірування або омбре, але є більш новою технікою 

і має певні відмінності. В результаті ви отримуєте природне освітлення, яке чимось 

нагадує вигорілі на сонці локони ефект особливо підходить для тих, хто не готовий 

міняти колір своєї шевелюри кардинально.  

Основна відмінність даної техніки від звичайного мелірування в тому, що тут 

окремо забарвлюються кінчики волосся, які в результаті контрастують з основним 

кольором. 

 

Природність результату досягається за рахунок більш плавного переходу одного 

відтінку в інший, в результаті чого не створюється враження, що ви просто забули в 

черговий відвідати перукарню і підфарбувати відрослі корені, як це іноді 

трапляється при фарбуванні омбре.  

Основною перевагою балаяжа є відсутність необхідності постійно переживати за 

відрослу шевелюру, оновлювати колір достатньо всього 2-3 рази на рік, а не кожні 2 

місяці, як це буває при звичайному мелірованії  

Завдяки тому, що волосся рідше піддаються фарбуванню, вони менше псуються, а, 

значить, виглядають здоровішими. Якщо ви володарка і рідкісних тонких волосся, 
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не біда, цей метод допоможе вам створити на голові бажаний обсяг, а сама 

шевелюра буде виглядати об'ємнішим і привабливіше.  

 

Виконання: 
Якщо розібратися, то фарбування волосся по техніці балаяж - заняття не надто 

складне, проте потребує певного досвіду, вправності і гарного смаку. Справа в тому, 

що в процесі можуть використовуватися не один, а навіть кілька відтінків одного 

кольору, важливо їх підібрати і правильно поєднувати, щоб результат вас точно 

порадував.  

 

 

Крім цього, щоб створити природне освітлення волосся, необхідно опанувати 

відразу декількома техніками фарбування, що також непросто для новачка. Якщо ви 

хочете відчути неймовірний ефект балаяжа в повній мірі, то за допомогою все-таки 

краще звертатися до професіоналів, а не намагатися впорається своїми силами в 

домашніх умовах.  

Отже, що являє собою процедура природного фарбування? Всього передбачається 

кілька обов'язкових етапів:  

 Для початку волосся необхідно привести в порядок: якщо вам необхідно 

підстригти кінці або підрівняти форму, то робити це потрібно до балаяжа, оскільки 

після процедури ви зіпсуєте всю наведену красу. 

 Тепер можна забарвити кінці. Зазвичай це роблять за допомогою блондоранов 

або іншими хімічними барвниками, які підбере майстер, відштовхуючись від 

довжини і структури ваших локонів. 

 Після того, як барвник повністю змивається з кінчиків волосся, коріння 

піддаються традиційному фарбування. 

 Об надати волоссю ефект красивого переходу кольору, необхідно вдатися до 

важливого моменту: через 15 хвилин після нанесення барвника на коріння волосся, 

її необхідно легенько, ніби «змести» пензликом вниз, таким чином, розподіливши її 

по всій довжині. Плавний перехід можна здійснювати в будь-якому місці: біля 

самих кінчиків або десь посередині, якщо волосся довге. 
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ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ 

 

1) емальована або пластмасова миска для розведення фарбника 

2) пластмасові затиски для волосся 

3) пензлик для нанесення фарбника 

Використовуються також наступні інструменти: 

 

- мензурка 

- універсальний гребінець для рівномірного розподілу фарбника на волоссі| 

- гребінець з пластмасовим хвостиком для відділення пасм 

- поліетиленова пелерина для захисту одягу від попадання на неї фарбника 

- гумові або поліетиленові рукавички 

- фольга 

Білизна: пелерина, рушник. 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологічна карта фарбування волосся технологією 

балаяж 

 

  

 

 

 

 

№ Технологічні прийоми Матеріали, білизна,             

інструменти 

1. Вимити голову Гребінець, шампунь, рушник 

 2. висушити феном, підводячи волосся у 

коріння 

Фен, Гребінець 

 3. По всій голові виконати начісування Гребінець 

4. Фіксуємо лаком для волося корені. Гребінець, лак 

 5. На кінчики волосся по всій голові нанести 

освітлюючу фарбу (без натиску на кінці 

волосся, що начесане) 

Захисний пен`юар 

 Фарба, миска емальована для 

розведення фарбника, 

пензлик для нанесення 

фарбник 

  

 6. Витримати освітлюючу фарбу на волоссі   

 7. Змити освітлюючу| фарбу|. Шампунь. 

 8. Нанести на волосся бальзам. Бальзам 

 9. висушити феном Фен, Гребінець 

 10. Укласти в зачіску Лак для волос,   Гребінець 



 

   Практичні поради по догляду за фарбованим волоссям 

Найчастіше проблеми з фарбованим волоссям починаються вже через тиждень:  

волосся плутається, тьмяніє,  його стає важко розчісувати, та й на вигляд воно  

не надто гладке, а іноді просто нагадує солому.  

Коли відбувається процес фарбування волосся, фарбувальні склади викликають  

певні хімічні реакції. У більшості фарб міститься аміак, який змушує лусочки  

волосся «розкритися», щоб пігмент міг проникнути всередину. Зрозуміло, що при 

 цьому структура волосся катастрофічно порушується, волосся втрачають вологу,  

пересушується і обезжирюються.  

Вихід з цього положення  -  це щадне фарбування волосся, технології якого  

дозволяють не використовувати аміак. Але такі способи фарбування волосся  

або дуже дорогі, або недовговічні. У другому випадку використовуються барвники  

без аміаку, але менш стійкі, і домогтися бажаного відтінку волосся з їх допомогою  

вдається далеко не завжди. І навіть якщо у вас вийде забарвити волосся щадним 

 способом, вони все-таки потребують спеціальної захист і догляд.  

Догляд  за фарбованим волоссям передбачає використання всіляких засобів 

 саме для фарбованого волосся. Протягом двох тижнів після процедури  

фарбування намагайтеся користуватися спеціальним шампунем - кислим, що  

нейтралізує луг, що залишився не тільки у волоссі, але і в шкірі голови. Як правило, 

 для цього потрібно купувати салонні шампуні, більш дорогі, ніж звичайні, і 

 все ж це варто робити: адже так колір закріпиться надовго, а шкіра і волосся  

будуть почувати себе набагато краще. Шампунь та кондиціонер повинні бути  

однієї марки - це дозволить їм посилювати дію один одного. Часто можуть  

допомогти кондиціонери, які не змиваються, і зазвичай використовуються для  

лікування та відновлення волосся.  

Сушити фарбоване волосся гарячим феном неприпустимо, оскільки це викликає  

сильний стрес, позбавляє його вологи - а воно  і так вже зневоднене. До речі, сушка  

гарячим феном є згубною в будь-якому випадку, і неважливо, пофарбоване волосся  

чи ні.  

Об зміцнити і захистити фарбоване волосся, можна використовувати різні  

народні та домашні засоби. Наприклад, яйця: це унікальний за своєю корисності 



 продукт - адже в них міститься безліч поживних речовин, вітамінів і мінералів,  

необхідних нашому організму для повноцінного життя.  У білку курячого яйця є  

всі незамінні амінокислоти - в цьому відношенні яйця перевершують парне молоко  

і свіже м'ясо. Живильні  маски для волосся  дають чудовий результат.  

Збийте в склянці з теплою водою два яйця, змочіть волосся, вилийте на нього яйця  

і втріть в шкіру і волосся. Потім промийте волосся, розчешіть, втріть в шкіру голови  

ще один жовток  і на 10 хвилин прикрийте голову рушником. Ретельно промийте 

 волосся теплою водою.  

Збитими в піну яєчними жовтками можна стимулювати фарбоване волосся. Потрібно  

нанести таку піну на волосся, по всій довжині, і масажувати не менше 5 хвилин.  

Змивати теплою водою. Якщо волосся дуже ослаблені, повторіть таку процедуру 

 до 3-х разів, коли миєте голову, а до яєчним жовтків додавайте чайну ложку  

лимонного соку.  

Корисно для фарбованого волосся таке ополіскування: взяти порівну чистотіл, 

 деревій, ромашку і шавлія, заварити літром окропу (приблизно 1 ст.л.), настояти  

півгодини. Обполіскувати цим настоєм волосся після миття.  

Можна також використовувати покупні лікувальні бальзами і шампуні з соєвими  

протеїнами, сезамовим маслом, блиск для волосся з полівітамінами, зволожуючі  

засоби з мигдальним маслом, кокосовим молочком і т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

 Характеристика типових помилок  при фарбуванні волосся  

                                 та шляхи їх виправлення 

 

№ 

з\п. 

Помилка, щи винила 

під час фарбування 

Можливі причини Рекомендації щодо 

виправлення помилок 

1. Нерівномірно 

пофарбоване волосся. 

Порушено технологію 

виконання фарбування, 

невірно витриманий час 

для прояву фарби. 

Якщо стан волосся 

клієнта дозволяє, то 

можна виконати 

повторне фарбування 

2. Небажаний відтінок 

кольору волосся. 

Невірно підібраний колір 

барвника відносно 

основного кольору 

волосся 

Нейтралізувати 

небажаний колір з 

допомогою мікстонів 

або тонуючих барвників 

3. Неякісно зафарбоване 

сиве волосся. 

Перед фарбуванням не 

виконана 

передпігменація волосся; 

невірно підібраний 

барвник або окисник; 

порушено технологію 

фарбування сивого 

волосся 

Необхідно використати 

барвники першої  групи; 

нанести барвник на 

коріння, витримати, а 

потім прочесати на 

кінці волосся 

4. Небажаний жовтий 

відтінок на сивому 

волоссі. 

При фарбуванні 

відсутній натуральний 

відтінок волосся, не 

виконана 

перепігментація. 

Застосувати відтіночний 

бальзам з фіолетовим 

відтінком, який надасть 

волоссю сріблястий 

відтінок. 

5. Волосся після 

фарбування тонуючим 

Не проведено 

діагностику волосся, 

Якщо волосся здорове, 

то використовуємо 



барвником не 

зафарбоване в бажаний 

колір. 

внаслідок чого невірно 

підібраний барвник. 

хімічний барвник; 

можна виконати легке 

мелірування волосся. 

6. Після нанесення 

барвника І або ІІ групи у 

клієнта почалася 

алергічна реакція. 

Грубо порушені правила 

техніки безпеки перед 

початком фарбування, не 

проведений тест на 

чутливість шкіри. 

Надати клієнтці 

протиалергічний засіб 

та викликати швидку 

допомогу. 

7. Отриманий небажаний 

зелений відтінок на 

світлому волоссі. 

Порушенні правила 

підбору барвників по 

колу Освальда: на 

золотистий відтінок 

нанесений попелястий. 

Відкоригувати 

одержаний колір 

волосся з допомогою 

мікстона синього 

кольору або 

протилежного кольору 

по колу Освальда. 

  

  

  

На головну  
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План  уроку 

 

Тема  програми : Фарбування  волосся. 

Тема  уроку : Інноваційні  методи  в  сучасному  фарбуванні  волосся. Фарбування 

методом «Вуаль»  

Мета  уроку :  

навчальна:  формувати готовність до оволодіння сучасною технологією фарбування 

волосся та  застосовувати  в роботі  інноваційних  методів  фарбування; 

розвиваюча: розвивати раціональне, аналітичне та логічне мислення, пізнавальну 

активність у вивченні та використанні новітніх технологій при наданні 

перукарських послуг; 

виховна: виховувати відповідальність та ініціативу у навчальному процесі, культуру 

праці, інтерес до інновацій у сучасній моді. 

Тип  уроку : Урок  формування  та  застосування  нових  знань, умінь,  навичок   

Матеріально - технічне  та  дидактичне  забезпечення  уроку: 

інструкційні  карти; технічні  засоби  навчання: диски  з  сучасними  видами  

фарбування  волосся; інструменти, приладдя; карти  хімічних  барвників  ; 

перукарські  парфумерно–косметичні  засоби, перукарська білизна; журнали 

«Зеркало  моди», «Долорес», ,підручник «Перукарська  справа». 

Міжпредметні  зв’язки: 

1.Перукарська  справа (підготовчі  та заключні роботи при фарбуванні, 

технологічний  процес  фарбування  волосся  барвниками  1- 4 груп, інструменти, 

засоби,  білизна.) 

2.Матеріалознавство (склад  фарбуючих  засобів 1-4 групи) 

3.Санітарія  і  гігієна (дотримання санітарно - гігієнічних правил  і  норм  при 

фарбуванні  волосся) 

4.Охорона  праці (безпека праці при використанні фарб 1-4 групи) 

5.Історія  зачіски( виникнення  і розвиток  засобів  для  фарбування  волосся) 

                                     

 

 



                                           Хід  уроку. 

І. Організаційна частина: 

1.Перевірка присутності  та зовнішнього вигляду учнів. 

2.Перевірка готовності майстерні до початку заняття. 

ІІ. Вступний інструктаж: 

1. Повідомлення нової  теми та мети уроку. 

2. Повторення правил безпеки праці під час роботи у навчальній майстерні. 

3. Актуалізація опорних знань з теми програми «Фарбування волосся»: 

3.1. Які підготовчі роботи потрібно виконати при фарбуванні волосся. 

3.2. Дати  характеристику  фарбам І та ІІ груп. 

3.3. Дати характеристику фарбам ІІІ- ІV груп. 

3.4. Вимоги,  що ставляться до барвників різних груп. 

3.5. Як ви розумієте термін «колорування» 

3.6. Якому клієнту ми можемо запропонувати «колорування» 

3.7. Які види фарбування можна віднести до класичного. 

4. Пояснення нової теми року: 

4.1. Вибір та обґрунтування сучасного методу фарбування волосся.         

На прикладі моделі  дайте обґрунтування вибору саме цього новітнього методу  

фарбування.  

4.2. Роздача учням інструкційних карт. Робота  з інструкційними  

картами: 

4.2.1. Підбір інструментів для виконання операцій фарбування.   

(На робочих місцях розкладені інструменти та матеріали для виконання фарбування.  

Зробіть висновок про правильність підбору інструментів, знайдіть зайві, додайте  

необхідні.) 

4.2.2. Вибір барвника з урахуванням глибини кольору та структури  волосся моделі. 

 (Робота з картами фарб різних фірм, підбір відтінків саме для цієї моделі та її  

структури волосся) 

4.2.3. Правила безпеки праці при виконанні фарбування: 

- яких правил безпеки повинен дотримуватись майстер щодо клієнта при 

фарбуванні; 



- яких правил безпеки повинен  дотримуватись сам майстер. 

4.2.4. Технологічна послідовність виконання інноваційного методу фарбування 

 волосся. ( На прикладі моделі проводиться демонстрація технологічної  

послідовності виконання фарбування методом «Каскад»). 

4.3. Правильний вибір засобів для догляду за фарбованим волоссям.  

(Під час витримки фарби  даються поради щодо догляду за фарбованим новітніми  

методами волоссям – Додаток ) 

4.4. Роздача завдання на поточний інструктаж. 

ІІІ. Поточний інструктаж: 

1. Перевірка правильності організації учнями робочих місць та додержання ними 

 правил безпеки праці. 

2. Перевірка правильності виконання учнями прийомів і операцій фарбування 

волосся. 

3. Перший обхід під час виконання учнями вправ: вказати на допущені помилки 

 слабким учням і за допомого додаткових запитань допомогти учням самостійно  

усунути їх. Додаток 4 – типові помилки при фарбуванні волосся та методи  

виправлення помилок) 

4. Повторний обхід робочих місць вказує на типові помилки, які допустили учні. 

5. При потребі проводиться повторний інструктаж з урахуваннями типових  

помилок, допущених учнями. 

ІV. Заключний інструктаж: 

1. Підведення підсумків вступного та поточного  інструктажу. 

2. Перевірка техніки виконання учнями інноваційних методів фарбування волосся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект уроку 

Мелірування методом «вуаль»  рекомендується для стрижки «каре» з коротким або 

середньої довжини волоссям. У роботі використовують фольгу, поліетиленову 

плівку або термопапір. 

Пасма верхніх зон зачіски мелірують, відділяють дуже тонке пасмо волосся, яке 

просвічується на долоні (завтовшки  2-3мм). За допомогою гребінця з «хвостиком»  

зигзагом вибирають з відчесаного волосся пасмо для  мелірування. 

Освітлювальну фарбу наносять на фольгу . Волосся вкладають на фольгу. Пасма 

покривають  фарбувальним розчином і загортають у фольгу. Далі виконують 

освітлення, дотримуючись основної технології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обладнання та оснащення робочих місць 

   Урок виробничого навчання проводиться в учбовій перукарні, яка відповідає 

технічним та санітарним вимогам. 

Робоче місце перукаря оснащено: 

- крісло; 

- дзеркало. 

 

 

В перукарні є: 

- мийка;  

- сушарка; 

- стерилізатор.                                                                      

 

Матеріали, інструменти та пристрої: 

              

- фен;  

- емальована або пластмасова миска для розведення фарбника 

- пластмасові затиски для волосся 

- пензлик для нанесення фарбника 

- мензурка 

- універсальний гребінець для рівномірного розподілу фарбника на волоссі| 

- гребінець з пластмасовим хвостиком для відділення пасм 

- поліетиленова пелерина для захисту одягу від попадання на неї фарбника 

- гумові або поліетиленові рукавички 

- фольга 

- білизна: пелерина, рушник 

- засоби по догляду за волоссям. 

 

 

 

 

 



Практичні поради по догляду за фарбованим волоссям 

Найчастіше проблеми з фарбованим волоссям починаються вже через тиждень:  

волосся плутається, тьмяніє,  його стає важко розчісувати, та й на вигляд воно  

не надто гладке, а іноді просто нагадує солому.  

Коли відбувається процес фарбування волосся, фарбувальні склади викликають  

певні хімічні реакції. У більшості фарб міститься аміак, який змушує лусочки  

волосся «розкритися», щоб пігмент міг проникнути всередину. Зрозуміло, що при 

 цьому структура волосся катастрофічно порушується, волосся втрачають вологу,  

пересушується і обезжирюються.  

Вихід з цього положення  -  це щадне фарбування волосся, технології якого  

дозволяють не використовувати аміак. Але такі способи фарбування волосся  

або дуже дорогі, або недовговічні. У другому випадку використовуються барвники  

без аміаку, але менш стійкі, і домогтися бажаного відтінку волосся з їх допомогою  

вдається далеко не завжди. І навіть якщо у вас вийде забарвити волосся щадним 

 способом, вони все-таки потребують спеціальної захист і догляд.  

Догляд  за фарбованим волоссям передбачає використання всіляких засобів 

 саме для фарбованого волосся. Протягом двох тижнів після процедури  

фарбування намагайтеся користуватися спеціальним шампунем - кислим, що  

нейтралізує луг, що залишився не тільки у волоссі, але і в шкірі голови. Як правило, 

 для цього потрібно купувати салонні шампуні, більш дорогі, ніж звичайні, і 

 все ж це варто робити: адже так колір закріпиться надовго, а шкіра і волосся  

будуть почувати себе набагато краще. Шампунь та кондиціонер повинні бути  

однієї марки - це дозволить їм посилювати дію один одного. Часто можуть  

допомогти кондиціонери, які не змиваються, і зазвичай використовуються для  

лікування та відновлення волосся.  

Сушити фарбоване волосся гарячим феном неприпустимо, оскільки це викликає  

сильний стрес, позбавляє його вологи - а воно  і так вже зневоднене. До речі, сушка  

гарячим феном є згубною в будь-якому випадку, і неважливо, пофарбоване волосся  

чи ні.  

Об зміцнити і захистити фарбоване волосся, можна використовувати різні  

народні та домашні засоби. Наприклад, яйця: це унікальний за своєю корисності 

 продукт - адже в них міститься безліч поживних речовин, вітамінів і мінералів,  



необхідних нашому організму для повноцінного життя.  У білку курячого яйця є  

всі незамінні амінокислоти - в цьому відношенні яйця перевершують парне молоко  

і свіже м'ясо. Живильні  маски для волосся  дають чудовий результат.  

Збийте в склянці з теплою водою два яйця, змочіть волосся, вилийте на нього яйця  

і втріть в шкіру і волосся. Потім промийте волосся, розчешіть, втріть в шкіру голови  

ще один жовток  і на 10 хвилин прикрийте голову рушником. Ретельно промийте 

 волосся теплою водою.  

Збитими в піну яєчними жовтками можна стимулювати фарбоване волосся. 

Потрібно  

нанести таку піну на волосся, по всій довжині, і масажувати не менше 5 хвилин.  

Змивати теплою водою. Якщо волосся дуже ослаблені, повторіть таку процедуру 

 до 3-х разів, коли миєте голову, а до яєчним жовтків додавайте чайну ложку  

лимонного соку.  

Корисно для фарбованого волосся таке ополіскування: взяти порівну чистотіл, 

 деревій, ромашку і шавлія, заварити літром окропу (приблизно 1 ст.л.), настояти  

півгодини. Обполіскувати цим настоєм волосся після миття.  

Можна також використовувати покупні лікувальні бальзами і шампуні з соєвими  

протеїнами, сезамовим маслом, блиск для волосся з полівітамінами, зволожуючі  

засоби з мигдальним маслом, кокосовим молочком і т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критеріїї оцінювання при виконанні фарбування 

Рівень Бали  Показники  Критерії оцінювання 

І 1-3 

Організація робочого місця: 

а) вибір інструменту; 

б) правила санітарії і гігієни; 

в) дотримання правил ТБ при 

роботі з інструментами; 

г) дезінфікація інструментів 

 

д) виконання укладки 

 

Не відповідає вимогам 

З постійною допомогою майстра  

Припускає суттєвих помилок 

Результат роботи не відповідає 

вимогам 

Припускає суттєві помилки 

ІІ 4-6 

Організація робочого місця: 

а) вибір інструменту; 

б) правила санітарії і гігієни; 

 

в) дотримання правил ТБ при 

роботі з інструментами; 

г) дезінфікація інструментів 

 

д) виконання укладки 

 

Без достатнього розуміння 

Припускається значної кількості 

помилок 

Частково відповідає вимогам 

 

Недостатньо усвідомлено виконує 

основні прийоми 

Недостатньо усвідомлено виконує 

з значною кількістю помилок 

ІІІ 7-9 

Організація робочого місця: 

а) вибір інструменту; 

 

 

 

 

б) правила санітарії і гігієни; 

 

 

в) дотримання правил ТБ при 

роботі з інструментами; 

г) дезінфікація інструментів 

 

д) виконання укладки 

 

Самостійно організовує робоче 

місце. Достатньо усвідомлено 

користується технологічною 

документацією. Може розробляти 

окремі її види. 

 

Самостійно і в цілому правильно 

З розумінням виконує основні 

правила 

Повністю дотримується 

 

Недостатньо усвідомлено виконує 

основні прийоми 

Виконує з розумінням, допускає 

незначні помилки 

ІУ 10-12 

Організація робочого місця: 

а) вибір інструменту; 

 

 

б) правила санітарії і гігієни; 

 

в) дотримання правил ТБ при 

роботі з інструментами; 

г) дезінфікація інструментів 

 

д) виконання укладки 

Правильно впевнено виконує всі 

прийоми і операції виконання 

перукарських робіт 

Самостійно знаходить та 

виправляє припущені неточності 

Забезпечує високий рівень 

організації та дотримання правил 

ТБ 

Результат роботи повністю 

відповідає вимогам 

Виконує укладку впевнено, творче 

правильно 

                                                                                                      

 



                                  Тестовий контроль 

Теми програми: «Фарбування волосся» 
1.  З якої зони починають фарбування волосся? 

а) вісочної; 

б) тім'яної; 

в) потиличної. 

 2. Освітлюючи фарби відносяться до барвників:  

        а) І групи 

        б) ІІ групи; 

        в) ІV групи. 

 3.  Операція нанесення теплої води на волосся, спізнення суміші називається: 

         а) декапірування; 

         б) емульгація; 

         в) біселірування. 

4. Техніка забарвлення кінчиків волосся: 

          а) треш; 

          б) балаяж; 

          в) вуаль. 

5. Барвники якої групи не взаємодіють з пігментом волосся; 

          а) І групи ; 

          б) ІІІ групи; 

          в) ІV груп 

6. При застосуванні яких барвників потрібно мити голови до   фарбування волосся: 

         а) І групи; 

         б) ІІ групи; 

         в) ІV групи. 

7.Під час виконання фарбування «тон у тон», на тон світліше використовують 

окисник: 

  а) 3%; 

  б) 6%; 

  в) 12%. 

 8. При первинному освітленні волосся, суміш наносять на: 

         а) немите волосся; 

         б) відступивши від коренів 1-3 см; 

         в) на корені волосся. 

   9. До первинних кольорів відносяться: 

         а) фіолетовий; 

         б) червоний; 

         в) коричньовий. 

10. Для посилення того чи іншого кольорового напрямку використовують: 

          а) мікстони; 



          б) емульгатори; 

          в) басму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відповіді до тестового контролю  

Тема програми: « Фарбування волосся» 
1.  в. 

2. а. 

3. б. 

4. б. 

5. б, в. 

6. в. 

7. б. 

8. а,б. 

9. б. 

10. а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРОСВОРД ДО ТЕМИ: «ФАРБУВАННЯ МЕТОДОМ БАЛАЯЖ» 

1. Його змішують з барвником під час фарбування. 

2. Рослинний барвник, який широко застосовується. 

3. Освітлення окремих пасом 

4. Натуральна речовина волосини, з якою лужний компонент освітлювач вступає 

в реакцію 

5. Засіб, який служить для посилення того чи іншого кольорового напрямку, а 

також корекції кольору. 

6. Освітлення кінчиків волосся 

7. Повне освітлення волосся до надання кольору «блондин» 

8. Процес фарбування волосся в різні тони одного кольору 

9. Видалення з волосся штучного пігменту попереднього барвника 

10. Фарбування волосся у більш ніж два кольори 
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ДО ТЕМИ «ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ ЗА 

МЕТОДОМ БАЛАЯЖ» 

 

1. Окисник 

2. Басма 

3. Мелірування 

4. Пігмент 

5. Мікстон 

6. Балаяж 

7. Знебарвлення 

8. Тонування 

9. Протравлення      

10. Колорування               
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Діаграма рішень до теми: «Фарбування волосся методом 

балаяж» 

 

 

1. Застосовують для 

посилення та корекції 

кольору 

 

2. Оцінка стану шкіряного 

покриву голови   

 

3. Освітлення окремих пасом 

волосся   

 

 

4. Освітлення кінчиків 

волосся 

                                   

5. Один з первинних кольор 

                                           

                                        

  

 

 

 

   

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

1. Меліруання                      

 

2. Балаяж                               

 

3. Червоний               

 

4. Мікстон                 

 

5. Тест                        
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Заголовна частина 

 

Професія: Перукар 

Кваліфікація: 2 клас 

Учнівська норма часу: 6 годин 

Тема уроку: «Фарбування 

волосся методом балаяж» 

Мета: навчити учнів правильно 

виконувати фарбування методом 

«балаяж» на начесане волосся, 

дотримуючись технологічної 

послідовності та правил з ОП. 

 

 
 

 

 

 



                                               

Тема програми:  « Фарбувавання волосся » 

Тема уроку: « Фарбування методом балаяж  на начесане волосся» 

Зміст завдання та 

послідовність його 

виконання 

Обладнання інструменти 

пристосування 
Вказівки щодо виконання Схеми, фото 

1. Вимити голову Мийка, гребінець, 

шампунь,білизна 

Мити голову можна  двома 

способами: нахилом голови 

«уперед», або «назад 

 

 
 

2. Висушити феном, 

підводячи волосся у коріння 

            Фен, гребінець Висушити волосся феном 

методом бомбаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. По всій голові виконати 

начісування 

Гребінець для начісування Начісування виконувати 

після ретельного  

розчісування волосся, по 

всій поверхні голови 

  

 

4. Фіксуємо лаком для 

волося корені. 

Лак для волосся Обробляти лаком тільки 

корені волосся 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. На кінчики волосся , що 

начесане , по всій голові 

нанести освітлюючу фарбу  

Захисний пен`юар 

 Фарба, миска емальована 

для розведення фарбника, 

пензлик для нанесення 

фарбник 

 

Нанести освітлюючи фарбу 

без натиску на кінці волосся 

 

 

 

 

 

6.Витримати освітлюючу 

фарбу на волоссі 

   

 

 

 

7. Змити освітлюючу| 

фарбу|. 

Шампунь Вимити голову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

Заголовна частина 

 

Професія: Перукар 

Кваліфікація: 2 клас 

Учнівська норма часу: 6 годин 

Тема уроку: «Фарбування 

волосся методом балаяж» 

Мета: навчити учнів правильно 

виконувати фарбування методом 

балаяж з аркушу папіру, 

дотримуючись технологічної 

послідовності та правил з ОП. 

 

 
 

 

 

 



                                                     

Тема програми:  « Фарбувавання волосся » 

Тема уроку: «Фарбування методом балаяж на начесане волосся » 

Зміст завдання та 

послідовність його 

виконання 

Обладнання інструменти 

пристосування 
Вказівки щодо виконання Схеми, фото 

Виконувати на 

коротко стриженому 

волоссі. 

1.Вимити голову 

Мийка, гребінець, 

шампунь,білизна 

Мити голову можна  двома 

способами: нахилом голови 

«уперед», або «назад 

 

 
 

2. Висушити феном.             2. Висушити феном Висушити волосся феном  

підводячи волосся у коріння 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Виконати сильну 

фіксацію лаком 

Лак для волосся Обробляти лаком тільки 

корені волосся 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Нанести освітлювач на 

цупкий аркуш папіру 

Аркуш папіру Нанести освітлювач на 

папір 

 

 

 

 

 

 

5. Перенести освітлювач із 

цупкого аркуша папіру на 

кінчики волосся 

Освітлювач, папір Перенести освітлювач з 

аркуша папіру на кінчики 

волосся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Змити освітлюючу| 

фарбу|. 

Шампунь Вимити голову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
Тема уроку:  «Мелірування  методом вуаль » 

Зміст завдання та 

послідовність його 

виконання 

Обладнання інструменти 

пристосування 

Вказівки щодо виконання Схеми, фото 

     Виконувати на коротко         

     стриженому волоссі. 

1.Вимити голову 

Мийка, гребінець, 

шампунь,білизна 

Мити голову можна  двома 

способами: нахилом голови 

«уперед», або «назад» 

 

2. Висушити феном 2. Висушити феном Висушити волосся феном  

підводячи волосся у коріння 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Виділити  пасмо волосся у 

верхніх зонах зачіски, 

зігзагом вибирають з 

відчесаного волосся пасма 

для мелірування 

Гребінець з хвостиком Виділити  дуже тонке пасмо 

завтовшки 2-3мм 

 



 

4. Освітлювальну фарбу 

нанести на фольгу. Волосся 

вкласти на фольгу. Пасма 

покрити фарбувальним 

розчином . 

Освітлювальна фарба, 

пензлик, гребінець,фольга 

Виконувати освітлення 

дотримуючись основної 

технології 

 

5. Витримати  потрібний 

час 

 Час від часу перевіряти 

ступінь освітлення 

 

6. Розгарнути фольгу, 

вимити волосся 

Шампунь, рушник, бальзам 

для волосся 

Вимити голову можна 

нахилом голови уперед або 

назад 

 

7. Викогнати укладку 

волосся 

Фен, фіксуючі засоби, щітка 

для укладки волосся 

Тримати фен від волосся на 

відстані не менше 30см 

 

 



                                                 

Тема програми:  « Фарбувавання волосся » 

Тема уроку: «Мелірування методом вуаль » 

 

Заголовна частина 

Професія: Перукар 

Кваліфікація: 2 клас 

Учнівська норма часу: 6 годин 

Тема уроку: «Мелірування волосся методом 

вуаль» 

Мета: навчити учнів правильно виконувати 

мелірування методом вуаль, дотримуючись 

технологічної послідовності та правил з ОП. 
 

 

 

 

 

 

 



               ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ 

 

1) емальована або пластмасова миска для розведення фарбника 

2) пластмасові затиски для волосся 

3) пензлик для нанесення фарбника 

Використовуються також наступні інструменти: 

 

- мензурка 

- універсальний гребінець для рівномірного розподілу фарбника на волоссі| 

- гребінець з пластмасовим хвостиком для відділення пасм 

- поліетиленова пелерина для захисту одягу від попадання на неї фарбника 

- гумові або поліетиленові рукавички 

- фольга 

Білизна: пелерина, рушник. 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологічна карта фарбування волосся технікою 

балаяж 

 

  

 

 

 

 

№ Технологічні прийоми Матеріали, білизна,             

інструменти 

1. Вимити голову Гребінець, шампунь, рушник 

 2. висушити феном, підводячи волосся у 

коріння 

Фен, Гребінець 

 3. По всій голові виконати начісування Гребінець 

4. Фіксуємо лаком для волося корені. Гребінець, лак 

 5. На кінчики волосся по всій голові нанести 

освітлюючу фарбу (без натиску на кінці 

волосся, що начесане) 

Захисний пен`юар 

 Фарба, миска емальована для 

розведення фарбника, 

пензлик для нанесення 

фарбник 

  

 6. Витримати освітлюючу фарбу на волоссі   

 7. Змити освітлюючу| фарбу|. Шампунь. 

 8. Нанести на волосся бальзам. Бальзам 

 9. висушити феном Фен, Гребінець 

 10. Укласти в зачіску Лак для волос,   Гребінець 


