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ВСТУП
 Дана розробка спрямована на використання її на уроках виробничого навчання 
з професії «Перукар (перукар-модельєр), кваліфікація: перукар ІІ класу, для теми 
програми: «Фарбування волосся сучасними техніками», з теми уроку «Виконання 
фарбування волосся сучасними техніками «Sunlight» ».
 Під час проведення уроків з використанням інноваційних технологій слід 
врахувати  потреби та спосіб прийняття світу сучасними учнями. Також, не менш 
важливим є відповідність новим тенденціям моди, салонним ексклюзивним 
пропозиціям та методикам. Тому, обираючи форми проведення уроків, слід звертати 
увагу на потребу учнів перебувати у постійному «шоу». Такі видовища, стимулюють 
до швидкого запом’ятовування та активності. Постійний пошук нового – це єдиний 
спосіб утримуватися в руслі актуальності та затребуваності.
 Майстри виробничого навчання, що постійно підвищують свій професійний 
рівень шляхом стажування, ніколи не втратять уваги учня, його зацікавленості. Під час 
виробничої практики учні мають можливість черпати знання та вміння у найкращих 
«практиків» регіону, а майстер виробничого навчання не повинен поступатися вимогам 
сучасності. Пошук нових методів – це постійне завдання на сьогодні.
 Використання методу активного (інтерактивного) навчання передбачає 
застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. 
Учень виступає «суб’єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з 
педагогом. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання, питання 
від учня до педагога, які розвивають критичне та творче мислення.
 Використання методів навчання за джерелом пізнання, а саме: словесний  
(призначення методу: передача у найкоротший термін великого обсягу інформації 
для формування базових знань, професійних умінь; розвиток абстрактного мислення; 
правильне сприйняття й осмислення виробничої ситуації; забезпечення свідомості 
і активності у навчанні, попередження помилок у роботі; мотивація професійно-
практичної підготовки. Прийоми навчання: розповідь, пояснення, роз’яснення, бесіда, 
евристична бесіда, інструктаж, робота з інструкційно-технологічними картками) та 
наочний (призначення методу: самостійне джерело інформації як засіб ілюстрації; 
засіб закріплення словесної інформації й підвищення ефективності навчання; засіб 
формування наочно-образного мислення; створення орієнтованої основи діяльності 
при формуванні практичних  умінь і навичок; засіб підвищення інтересу до навчання. 
Прийоми навчання: демонстрація натуральних об’єктів і наочних приладів, практичний 
показ майстром трудових прийомів і операцій, спостереження учнів, демонстраційний 
експеримент).
 Використання методів навчання за логікою навчання, а саме – порівняння 
(призначення методу: застосовується з метою поглиблення знань з навчального 
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матеріалу, кращого запом’ятовування, формування умінь систематизувати та 
розробляти класифікації. Прийоми навчання: постановка майстром питань і завдань, 
які припускають виявлення подібності й розходження об’єктів, обґрунтування їх 
причин, систематизація та класифікація).
 Урок-шоу − це урок, що не обмежує фантазійного підходу  до висвітлення тем. 
Це урок, що дозволяє проявити творчість та неординарність не лише майстру в/н, 
але й слухачам, учням. Урок-шоу дозволяє поєднати роботу, знання та вміння кількох 
педагогічних працівників, створити цікаву, здорову конкуренцію та дозволяє проводити 
експерименти, диспути, залишає місце для творчого пошуку.
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План-коспект уроку виробничого навчання

Тема програми: Фарбування волосся сучасними техніками.
Тема уроку: Виконання фарбування волосся сучасними техніками «Sunlight» (пер. з 
англ. «Сонячні промені»)
Мета уроку: 
 Навчальна: навчити виконувати фарбування сучасними техніками та методами, 
працювати з сучасними пристроями та засобами;
 Розвиваюча: розвивати в учнів уяву, творчість, координацію рухів рук, окомір, 
спостережливість, активність і самостійність при виконанні роботи.
  Виховна: виховувати інтерес до нових знань та сучасних методів роботи.   
 Прививати бережливе відношення до інструменту та матеріалів. Сформувати в 
учнів переконаність в тому, що вміння точно, якісно, правильно і швидко виконувати 
послугу вручну – головна ознака професійної майстерності перукаря, його кваліфікації;
 Розвиваюча: розвивати в учнів уяву, творчість, координацію рухів рук, окомір, 
спостережливість, активність і самостійність при виконанні роботи.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань, вмінь та навичок.
Форма уроку: урок – шоу.
Дидактичні засоби: інструкційно-технологічна картка «Виконання фарбування 
волосся технікою «Sunlight», картки дефектів, відео «Технологія виконання фарбування 
волосся технікою «Sunlight» ».
Матеріально-технічне оснащення: 
 Матеріали:  освітлюючий порошок; окисник 1,5%, 6%, 3%, 9%; харчова плівка; 
фольга; рукавички; тонуючі засоби; шампунь; бальзам; термозахист; перукарська 
білизна (пеньюар, одноразові рушники).
 Інструменти: фен; щітка «бомбаж»; щітка «брашенг»; гребінець «хвостик»; 
однорідний гребінець; «конусні» електрощипці, «прасочка» для волосся; 
 Пристосування: мисочки для фарби; щіточки; вага; пластмасові затискачі; 
підставка для фарбування; лопатка-тримач; перукарський возик; мультимедійні 
засоби; ноутбук.

Хід і зміст уроку

І. Організаційна частина.
1) Введення учнів в навчальну майстерню ( перевірити наявність одягненого 
спецодягу та змінного взуття);
2) Перевірка присутності учнів (за журналом або усний рапорт старости);
3) Перевірка готовленості учнів до уроку ( наявність зошита, інструментів, 
пристосувань, організацію робочого місця).
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ІІ. Вступний інструктаж.
 1) Повідомлення теми уроку, навчальної мети і завдань уроку.
 Ведуча: Доброго дня учні, майстри та гості. Сьогодні презентуємо Вашій увазі 
урок-шоу на тему: Виконання фарбування волосся сучасними техніками «Sunlight» 
(пер. з англ. «Сонячні промені»). Ідея такого уроку з’явилася через те, що методи 
виконання салонного фарбування суттєво відрізняються від класичної технології 
виконання таких робіт. А ми готуємо учнів до роботи в елітних салонах, тому маємо 
вивчати не лише основні методи роботи, але й сучасні та  інноваційні.
 Практичну частину уроку проведуть майстри виробничого навчання Майстер 1 
– педагог зі стажем, що гарно впорається з класичними методами фарбування, а також 
Майстер 2 – практик, що має багато років досвіду роботи в сучасних елітних салонах 
краси.
 2) Актуалізація опорних знань (перевірка теоретичних знань учнів з теми 
уроку, які були вивчені на теоретичних заняттях, а також на попередніх уроках 
виробничого навчання).  
Майстер 1: Доброго дня , група. Скажіть, будь ласка, чи всі готові до уроку?
Майстер 1: Давайте перевіримо ваші теоретичні знання з даної теми за допомогою 
інтерактивної вправи (майстер каже початок речення, а учні його логічно доповнюють 
та закінчують).
Майстер 1: 
1. До барвників І групи належать препарати для…
(Правильна відповідь учня: до барвників І групи належать препарати для блондування, 
освітлення та знебарвлення волосся);
2. Освітлюючий засіб діє на …
(Правильна відповідь учня: освітлюючий засіб діє на роговий шар волосся. Його 
лужний компонент відкриває луски; засіб проникає всередину, вступає в реакцію з 
натуральним пігментом волосся, окислює його. Пігмент утрачає свій колір, повністю 
або частково руйнується, набуває здатності розчинятися у воді, вимивається з 
волосся, залишаючи в ньому порожнини. Окисник руйнує також кератинові зв’язки 
волосся, тому освітлене волосся стає легшим і ламкішим);
3. Процес блондування має поетапний перебіг, колір пігменту змінюється так:...
(Правильна відповідь учня: процес блондування має поетапний перебіг, колір пігменту 
змінюється так: червоний, червоно-оранжевий, оранжевий, жовто-оранжевий, 
жовтий, світло-жовтий);
4. За допомогою барвників першої групи виконують такі перукарські операції:..
(Правильна відповідь учня: за допомогою барвників першої групи виконують такі 
перукарські операції: освітлення, знебарвлення, протравлювання, мелірування, 
балаяж);
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5. Протравлювання - це: …
(Правильна відповідь учня: Протравлювання - це: видалення з волосся штучних 
пігментів попереднього барвника перед наступним фарбуванням; підготовка сивого 
та темного волосся до фарбування світлими барвниками).
  Майстер1: Бачу уроки з перукарської справи ви засвоїли в повному об’ємі.
 Майстер 2: Але, я, ще хотіла б перевірити, чи такі ж самі успіхи у Вас і в 
виконанні практичних робіт.
         Майстер 2: На попередньому  занятті ми вивчали методи виконання мелірування 
волосся методом «штопки» і Ви отримали домашнє завдання. Хто нагадає?
      Учениця: Нам було запропоновано відпрацювати методи мелірування волосся 
методом «штопки» на волоссі середньої довжини та розробити інструкційно-
технологічну карту виконання роботи з фото.
         Майстер1: Саме так. Хто впорався із цим завданням?
         Учені: Учні повідомляють про готовність. Обрати одну роботу. 
     Майстер 2: Тоді давайте переглянемо вашу роботу (Під час розгляду роботи 
обговорюємо недоліки з учнями, задаємо контролюючі запитання з технології та 
техніки безпеки виконання робіт; Проводимо перевірку домашнього завдання даним 
методом 2-3 учнів).
 Майстер1: Попередню тему Ви засвоїли не погано, дякую. Запишіть у зошити 
тему сьогоднішнього уроку: «Виконання фарбування волосся сучасними техніками 
«Sunlight» » (прочитати з мультимедіа).
 3. Пояснення нового матеріалу (пояснення значення нової роботи 
для майбутньої діяльності; пояснення послідовності виконання роботи за 
інструкційно-технологічною карткою, особливостей використання інструментів, 
пристроїв, обладнання при виконанні даної роботи; пояснення і показ прийомів  
і методів самоконтролю правильності виконання роботи, операцій, трудових 
дій; попередження про причини дефектів і можливі помилки в роботі, шляхи їх 
запобігання і усунення; пояснення правил дотримання безпеки праці та техніки 
безпеки на робочому місці; перевірка засвоєння учнями практичних прийомів і 
способів виконання роботи, нових операцій, трудових дій; повідомити про норми 
часу; пояснення критеріїв оцінки за практичну роботу; підведення підсумків 
вступного інструктажу; видача завдань для практичної роботи і розподіл учнів 
по робочим місцям).
         Ведуча: Ну що ж, працювати ми будемо у наступному режимі: запрошуємо 
до студії дві моделі та обираємо робоче приладдя. Що Ви будете використовувати, 
Майстер1?
         Майстер 1: На даному етапі мені потрібні: мисочка для фарби, щіточка, вага, 
пластмасові затискачі, перукарський возик,  гребінець «хвостик», однорідний 
гребінець, освітлюючий порошок, окисник 6% та 9%, фольга, рукавички, перукарська 
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білизна (пеньюар, одноразові рушники).
         Майстер 2: Мені той самий перелік, підставка для фарбування, лопатка тримач 
та харчова плівка замість фольги.
         Ведуча: Давайте подивимося на екран, які методи колорування обрали майстри.  
Майстер 1 буде виконувати класичне мелірування методом «штопки» на фольгу , а 
Майстер 2 – обрала інноваційний метод, що нагадує розсип сонячних променів. Ну що 
ж, цікаво, що з цього вийде? Розповідайте з чого слід починати.
         Майстер1: Для початку варто обрати освітлюючий засіб і окисник з яким будемо 
працювати. Це найважливіша частина роботи, тому слід уважно до цього ставитись. Я 
обираю освітлюючий порошок італійської фірми BBcos та 9% окисник. Освітлюючий 
порошок даної фірми я обрав тому, що працюю на їх професійній косметиці, пройшов 
спеціальні навчальні семінари та майстер класи, щоб повністю оволодіти всіма 
нюансами роботи з даною фірмою.
         Ведуча: А Ви як її обираєте, Майстер 2?
      Майстер2: Я керуюся тими ж мотивами в виборі фарби, що й Майстер1. Але 
для салону також важливим показником окрім якості матеріалів є час їх витримки. 
Тому я обираю освітлюючий порошок цієї ж фірми, але іншої серії, що дозволить мені 
зменшити час витримки фарби на волоссі. Також обраний мною барвник містить в 
собі фіолетовий пігмент, що в свою чергу приглушить жовтизну природного пігменту 
волосся клієнта. Також цієї серії обираємо анти жовтий 9% окисник.
         Ведуча: Я бачу Ви почали  розділяти волосяний покрив голови на зони і на пасма, 
але робите це геть по різному. Чому?
 Майстер 1: Для класичного мелірування слід розпочинати з маківки, переходячи 
на потиличну зону, потім на П-подібний проділ та скроневі зони.
 Ведуча: А чому саме так? Невже є якась різниця, з якої зони ми починаємо?
 Майстер1: Звісно причина є, і вона вагома. Всім відомо, що зона маківки 
та потилиця – це, холодна зона. Це значить, що фарба на даних ділянках волосся 
проявляється повільніше, ніж на П-подібній та скроневих (теплі зони). Виконуючи 
мелірування згідно цієї послідовності, я  попереджаю виникнення дефектів кольору 
(волосся в різних зонах буде мати різний відтінок).
         Ведуча: Майстер2, а Ви зважаєте на ці нюанси в процесі виконання фарбування 
волосся сучасними техніками «Sunlight»?
 Майстер 2: Звичайно, я брала це до уваги. Як Ви можете всі побачити, я розпочала 
поділ голови з нижньопотиличної зони. Потім я буду підніматися горизонтальними 
проділами на середньо та верхньопотиличну зони, наступними буде маківка, скроні 
та фронтальна зони. Ця технологія також забезпечить рівномірність кольору по всій 
довжині волося.
        Ведуча: Повернемося до Майстра1. Розкажіть, будь ласка, за допомогою яких 
методів та технологією, Ви будете виконувати дане фарбування.
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       Майстер 1 (пояснення та показ прийомів): Розчісуємо волосся за допомогою 
однорідного гребінця, починаючи від кінців волосся. Як говорилося раніше, виконуємо 
поділ голови на зони: виділяємо основний горизонтальний проділ, від найвищої точки 
одного вуха через маківку до найвищої точки другого вуха; виділяємо П-подібну зону, 
від лобних виямок до макіки; скроневі зони, що залишилися затискаємо затискачем. На 
маківці, за допомогою гребінця «хвостик»,  виділяємо горизонтальну прядку товщиною 
0,5-1 см, залежно від густини волосся; попередньо нарізаємо фольгу довжиною 
більшою за волосся клієнта на 1-2 см. За допомогою гребінця «хвостик», виділяємо з 
даної прядки пасма методом «штопки» (ширина придок 1-2 мм.), підложуємо фольгу 
та наносимо освітлюючи суміш на виділені пасма, та закриваємо  фольгу конвертом. 
Виділяємо всі наступні пасма з тією ж шириною, але профарбовуємо через одне. З 
маківки переходимо на потиличні, фронтальну та скроневі зони. Після закінчення 
нанесення барвника обов’язково засікаємо час витримки, приблизно 30-45 хв.
         Ведуча: Дякую, що так детально розповіли про технологічний процес виконання 
мелірування методом «штопки». Ну і поки Майстер1 нам розповідав про класичний 
метод, то Майстер2 завершила приготування до фарбування. Розкажіть лише, що це у 
Вас за пристосування і як їх використовувати? Які особливості технології виконання 
даного фарбування?
 Майстер 2 (пояснення та показ прийомів): Для того аби  виконати фарбування 
методом «сонячних променів», окрім інструментів і матеріалів які використовує 
Майстер1, слід  використовувати підставку для фарбування, та полотно для вкладання 
променів, в ролі полотна ми використовуємо харчову плівку. Роботу починаємо, 
розчісуючи волосся та виконуючи поділ голови на зони: виділяємо основний 
горизонтальний проділ, від найвищої точки одного вуха через маківку до найвищої 
точки другого вуха; та виділяємо основний вертикальний проділ, від лобного виступу, 
через маківку до шийного виступу. В результаті такого поділу на зони виходить 4 
робочих сектори, які ми можемо розбити на під сектори, якщо волосся довге та густе. 
Починаємо роботу з нижньопотиличної зони; виділяємо з секторів прядки висотою 
3-5 см., залежно від густини волосся. Розділяємо прядки на менші завширшки 3-5см., 
прогладжуємо їх в руках та викладаємо, щоб по формі вони виглядали як промені 
сонця. Натягуємо, виділену, прядку та починаємо наносити освітлюючи суміш гострою 
літерою V, легкими та плавними рухами, без лишнього натиску, розтушовуючи 
фарбу по волоссі, щоб запобігти чітких ліній в фарбуванні. Натиск  та чіткість ліній 
фокусуємо на краях та кінцях прядки, візуально має виходити гостра літера V з м’якими 
переходами всередині.  Для кращого візуального ефекту, рекомендується виділяти на 
першому шарі парну кількість прядок, на другому – непарну, і далі чергуючи. Кожну 
прядку загортаємо в харчову плівку, не притискаючи, а наче накриваючи прядку 
волосся; це робиться для того, щоб запобігти перебиванню фарби на верхні пасма. З 
нижньопотиличної зони переходимо до оформлення середньопотиличної, а потім на 
верхньопотиличну та скроневі зони. Але при фарбуванні даним методом необхідно 
бути особливо уважними, щоб фарба не потрапила в очі клієнту. 
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         Ведуча: До речі, а яких заходів з техніки безпеки слід дотримуватися при фарбуванні 
волосся?
         Учні: Варіанти відповіді учнів:

1. Нанести крем, або вазелін по крайовій лінії росту волосся;
2. Захистити шкіру рук від дії фарби, надівши гумові рукавички;
3. Не використовувати інструменти і матеріали виготовлених із 
металу (вступає в реакцію з фарбою);
4. Захистити клієнта від потрапляння на одяг і шкіру фарби, вкривши 
поліетиленовим пеньюаром;
5. Захистити свій одяг від потрапляння фарби, надівши пеньюар або халат;
6. В разі потрапляння фарби у очі, ретельно промити теплою проточною водою;
7. Перед фарбування провести реакцію шкіри на барвник;
8. Виконувати фарбування волосся, слідуючи інструкції;
9. Фарбу тримати на волоссі тільки час, зазначений в інструкції, враховуючи стан 
і структуру волосся;
10. При змиванні фарби слідкувати, щоб вона не потрапили в очі. По крайовій 
лінії росту волосся притримувати ребром долоні. Гарно промити шкіру голови. 
Не смикати волосся під час миття – воно дуже слабке;
11. Обов’язково провести нейтралізацію після миття волосся голови, щоб волосся 
зберігало заданий колір, насичилось поживними речовинами і легше розчісувалося 
після миття;
12. Фарбу використовувати тільки до зазначеного терміну;
13. Фарбу готувати тільки перед безпосереднім використанням;
14. Не наносити фарбу на шкіру, щоб не викликати подразнення, свербіж і сухість;
15. Не розчісувати під час фарбування волосся гребінцем із частими зубцями.
16. Обов’язково починати фарбувати тільки із холодних зон (потилиця і КЛРВ) і 
сивого волосся, а потім теплі зони (тім’я і маківка).

         Ведуча:  Ну, а Майстер1 уже завершує роботу. Лишилося небагато.
         Майстер 1: Так, але лишилося кілька прядок. Хтось із учнів бажає спробувати? 
Будь ласка.
         Учні: Бажаючі дофарбовують прядки.
 Майстер 1: Після завершення роботи, засікаємо час. Фарбу на волоссі слід 
витримати 30-45хв., додаткове тепло необхідне лише тоді коли волосся було попередньо 
пофарбоване ІІ чи ІІІ групами барвників.
         Ведуча: Майстер2, Ви вже теж закінчуєте, запропонуєте учням спробувати?
 Майстер 2: Звісно! Профарбуйте ось ці прядки. Робота на завершальному етапі, 
залишаємо клієнта в такому положенні на 20-35 хв., перевіряючи вплив фарби на 
волосся.
         Ведуча: Гаразд, а поки моделі чекають відведеного часу, ми рухаємося далі. Я знаю, 
що зранку майстри вже виконували таку роботу на інших моделях і час фарбування 
вже вичерпався.
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         Майстер 1: Так. Запросимо їх до мийки. Може хтось нагадає, яких заходів безпеки 
слід дотримуватися під час миття голови?
         Учень: Варіанти відповіді учнів:

1. Не допускати потрапляння води в очі та на одяг клієнту;
2. Не смикати волосся під час миття – воно дуже слабке;
3. Перед тим як виконувати миття, виставити оптимальну температури води, 
36 – 38 ºС.

         Майстер 2: А які засоби слід обрати під час миття, після фарбування?
         Учень: Шампуні і бальзами з спеціальної серії «Для фарбованого волосся»
         Майстер 1: Як ми можемо надати, більш холодний чи теплий, відтінок волоссю 
клієнта.
         Учень: Ми можемо виконати тонування волосся або тоніком або тонуючими 
крем фарбами. Якщо використовувати тонік, застосовуємо його як шампунь: розтерти 
декілька капель в долонях та протягнути по вологому волоссі в мийці; але ефект не є 
довготривалим, до 2-3 миттів. Найкращий ефект тонування виходить коли ми тонуємо 
крем-фарбою: вибираємо бажаний відтінок фарби та змішуємо з 1,5% окисником, 
наносимо на підсушене волосся на 10-15 хв., ефект збережеться до 3-4 тижнів, волосся 
стане пишнішим і матиме блиск.
         Майстер 2: Ну от, залишилось висушити волосся та зробити вкладання.
Якими способами можна виконати вкладання волосся для клієнта, щоб надати ще 
гарнішого вигляду?
         Учень: Вкладання можна виконати методами «бомбаж» та «брашинг», виконати 
вкладання «прасочкою» для волосся, або виконати укладку на електрощипці. 
         Майстер 1: Поки ми працюватимемо над вкладанням волосся, просимо підготуватися 
до виконання домашнього завдання. Виконайте малюнок п’яти шаблонів голови 
для майбутньої розробки інструкційної картки. А гості уроку можуть переглянути  
коротенький ролик про сучасні види фарбування волосся.
         Ведуча: Ну от, роботу завершено. Підсумуйте ваші результати.
     Майстер 1: Мелірування волосся методом «штопка» це один з базових технік 
фарбування волосся. Вміння та навички які ви здобудете в процесі його вивчення 
стануть твердою основою для виконання більш складних і цікавих технік фарбування 
волосся, таких як: «Грандж», «Треш», «Ретро» і т.д.. Дана техніка фарбування волосся 
є не новою на ринку перукарських послуг, але до цього часу користується попитом 
серед клієнтів. 
         Майстер 2: Техніка «Sunlight» (пер. з англ. «Сонячні промені») є новою і цікавою. 
Є багато видів цієї техніки, таких як: Ombre, Sombre, Flame-Balayaje, Baby-Light, 
HairContouring, Balayage. Дані фарбування завжди в тренді і користуються шаленою 
популярністю в салонах. Які є запитання?
         Майстер 1: Якщо все зрозуміло, то прошу запросити ваших клієнтів та розпочати 
роботу.
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         Майстер 2: Не забувайте дотримуватись правил техніки безпеки під час виконання 
фарбування, користуйтеся інструкційним картками та послідовністю виконання 
роботи. Успіху!

ІІІ. Поточний інструктаж (Біжучий інструктаж).
А). Самостійна робота учнів:

1) виконання фарбування волосся сучасними техніками «Sunlight» та мелірування 
волосся методом «штопки»;
2) форми організації навчальної роботи учнів – індивідуальна, парна;

Б). Інструктаж вчителя:
1) форма проведення – індивідуальна, групова;
2) зміст цільових обходів робочих місць:

1-й обхід: перевірка організації робочих місць, початку роботи;
2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, дій, рухів та операцій;
3-й обхід: перевірка правильності виконання самоконтролю, ведення поміжного 
(міжопераційного) контролю;
4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних та технологічних умов в 
процесі роботи.

3) постійна перевірка виконання учнями правил безпеки праці і виробничої 
санітарії;
4) прийняття та оцінка робіт учнів, видача додаткових робіт найбільш встигаючим 
учням.
ІV. Заключний інструктаж.
1) підведення підсумків практичної роботи;
2) аналіз характерних недоліків в самостійній роботі учнів і шляхи їх усунення;
3) відзначення кращих робіт учнів і їх демонстрація;
4) повідомлення оцінок за роботу кожного учня;
5) загальна характеристика заняття;
6) повідомлення теми наступної практичної роботи: «Виконання фарбування 
волосся сучасними техніками»
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Додатки                   
                        Додаток 1

Інструкційно-технологічна карта на тему:
«Виконання фарбування волосся технікою «Sunlight»

1. Підготовчі роботи:
1.1. Розчесати волосся;
1.2. Виконати поділ голови на зони. 
Виділити основний горизонтальний 
проділ, від найвищої точки одного 
вуха через маківку до найвищої точки 
другого вуха; виділити основний 
вертикальний проділ, від лобного 
виступу, через маківку до шийного 
виступу. Після утворення 4 основних 
секторів, розбити їх на під сектори, 
зафіксувати затискачами.

2. На нижньопотиличній зоні, 
виділіти з секторів, прядки висотою та 
шириною 3-4 см. Прогладити прядки в 
руках та викласти, щоб по формі вони 
виглядали, як промені сонця.

3. Натягнути, виділену прядку, та 
нанести освітлюючу суміш літерою 
V; легкими та плавними рухами, без 
лишнього натиску, розтушовуючи 
фарбу по волоссі, щоб запобігти 
чітких ліній в фарбуванні. Виконати 
нанесення барвника даним методом на 
всіх виділених пасмах.
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4. Кожну прядку накрити харчовою 
плівкою, не притискаючи; це робиться 
для того, щоб запобігти перебиванню 
фарби на верхні пасма.

5. Перейти до фарбування 
середньопотиличної зони, 
використовуючи ті ж самі прийоми 
обробки пасом.

6. Виділити верхньопотиличну  зону 
та маківку. Обробку пасом виконати за 
допомогою лопатки-тримача.
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7. Перейти до обробки скроневих зон. 
Формувати більш чіткі лінії на пасмах, 
які знаходять біля крайової лінії росту 
волосся. 

8. Засікти час витримки освітлюючої 
суміші на волоссі 
20-35 хв.

9. Виконати миття голови 
професійними засобами з подальшим 
вкладанням волосся.
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Додаток 2
Результат фарбування волосся сучасною технікою «Sunlight»
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Додаток 3
Види технології “SunLight”



18

Додаток 4
Фарбування методом “Треш”
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Додаток 5
Фарбування методом “Грандж”
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Додаток 6
Фарбування методом “Ретро”
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