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Вступ 

 

 Дана розробка спрямована на використання її на уроках виробничого 

навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр)», кваліфікація: перукар, 

для вивчення теми програми: «Стрижка волосся», тема уроку: «Виконання 

базової жіночої стрижки «Каскад» ». 

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 у пошуковій та 

дослідницькій діяльності. Пошукова діяльність учня вимагає від учителя не 

стільки пояснення, скільки створення умов для розширення пізнавальних 

інтересів дітей, і на основі цього - можливостей їхньої самоосвіти в процесі 

практичного застосування знань. 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. 

 Важливим є використання словесних методів навчання призначених 

для передачі учням у найкоротший термін великого обсягу інформації для 

формування базових знань, професійних умінь; розвитку абстрактного 

мислення; правильного сприйняття й осмислення виробничої ситуації; 

забезпечення свідомості і активності у навчанні, попередження помилок у 

роботі; мотивації професійно-практичної підготовки. Основні методи: 

розповідь, пояснення, роз’яснення, бесіда, евристична бесіда, інструктаж, 

робота з інструкційно-технологічними картками. Наочні методи 

використовуються, як засіб  формування наочно-образного мислення; 

закріплення словесної інформація й підвищення ефективності навчання; 

створення орієнтованої основи діяльності при формуванні практичних  умінь 

і навичок; засіб підвищення інтересу до навчання. Основні методи: 

демонстрація натуральних об’єктів і наочних приладів, практичний показ 

майстром трудових прийомів і операцій, спостереження учнів, 

демонстраційний експеримент). 

 Доцільним є використання методів навчання за логікою навчання, а 

саме – порівняння (призначення методу: застосовується з метою поглиблення 



 

знань з навчального матеріалу, кращого запам’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, систематизацію та 

класифікацію робіт, послуг). 

 Ми, майстри виробничого навчання, повинні постійно стежити за 

розвитком інноваційних технологій, впроваджувати їх у процес навчання. 

Комп’ютерні програми та інтернет-ресурси стимулюють покращенню 

взаєморозуміння поколінь (майстер-учень) та дозволяють полегшити процес 

стимулювання учнів, а використання мультимедійних засобів перетворює 

процес навчання на цікавий та захопливий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-конспект уроку виробничого навчання 

 

Тема програми: Стрижка волосся. 

Тема уроку: Виконання базової жіночої стрижки «Каскад». 

Мета уроку:  

Навчальна: навчити виконувати стрижку «Каскад» сучасними 

техніками та різними методами, працювати з сучасними пристроями та 

засобами; 

Розвиваюча: розвивати пошукову та дослідницьку діяльність учнів, 

самостійність, уяву, координацію рухів рук, окомір, спостережливість; 

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. 

Форма уроку: урок засвоєння нових знань і вмінь. 

Дидактичні засоби: інструкційно-технологічні картки: «Виконання базової 

жіночої стрижки «Каскад» на волоссі середньої довжини за класичною 

технологією», «Виконання базової жіночої стрижки «Каскад» із збереженням 

довжини волосся», «Виконання базової жіночої стрижки «Каскад» для 

кучерявого волосся» (Див. додатки). 

Матеріально-технічне оснащення: 

Матеріали: шампунь; бальзам; перукарська білизна (пеньюар, одноразові 

рушники); комірці; спрей термозахист; спрей для неслухняного волосся; 

флюїд для кучерявого волосся. 

Інструменти: гребінець «комбінований»; ножиці прямі; ножиці філірувальні; 

філірувальна бритва; фен; щітка «бомбаж»; щітка «брашенг»; «конусні» 

електрощипці; «прасочка» для волосся. 

Пристосування: пензлик для змітання волосся; пульверизатор; затискачі 

«жабки»; затискачі «качечки»; перукарський возик; насадка «дифузор»; 

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 готовності учнів до уроку ( наявність зошита, інструментів, 

пристосувань, організація робочого місця). 

ІІ. Вступний інструктаж. 

1) Повідомлення теми уроку, навчальної мети і завдань уроку. 

Майстер в/н. Доброго дня, учні. Сьогодні пропоную вашій увазі урок 

на тему: «Виконання базової жіночої стрижки «Каскад» ». Основне завдання 

навчитися виконувати стрижку «Каскад» сучасними техніками та різними 

методами; адже  методи виконання салонної стрижки суттєво відрізняються 



 

від класичної технології виконання таких робіт. А Ви готуєтеся до роботи в 

елітних салонах, тому маєте вивчати не лише основні методи роботи, але й 

сучасні та  інноваційні, дослухатися до побажань клієнта. 

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 в/н. Доброго дня, група. Минулого заняття Ви були поділені 

на 3 команди по 5 чоловік. Кожній команді було доручене індивідуальне 

домашнє завдання. А саме, за допомогою інтернет ресурсів розшукати 

сучасну техніку виконання базової стрижки «Каскад», підготувати модель та 

інструменти для її виконання. Також кожен учасник команди отримав 

індивідуальне завдання. Капітан команди повинен представити обрану 

техніку виконання базової стрижки «Каскад», її особливості; 2-й учасник 

команди готує робоче місце, виконує підготовчі роботи; 3-й учасник обирає 

модель, враховуючи структуру волосся та форму обличчя; 4-й учасник готує 

зразки наочності загального вигляду обраної техніки стрижки, методи 

вкладання; 5-й учасник виконує заключні роботи. 

Майстер в/н. Перед тим, як розпочати роботу з виконання стрижок, 

пропоную пригадати теоретичні знання з даної теми за допомогою інтернет 

додатку «Quizlet» (quizlet.com). Попередньо Ви були ознайомлені з роботою 

цього додатку, тому заходимо в додаток на вашому телефоні та в пошуку 

вводимо: Перукарська справа, стрижка волосся. Натискаємо на даний 

модуль. Після вибору модулю натискаємо на функцію «Тест» (натискаємо на 

пункти: «з вибором відповідей» та «правильно-неправильно») та «Розпочати 

тест». За 3 хвилини вам потрібно правильно підставити терміни і поняття. 

Після закінчення виділеного часу ми побачимо ваші результати на екрані 

мультимедіа. Прошу розпочати… 

 

 

                      
 

 

 



 

                                    
 

 

                                         
 

 

Майстер в/н. За підсумками тесту можемо переконатися у позитивних 

відповідях.  

3. Пояснення нового матеріалу. Показ трудових прийомів. 

Майстер в/н. Команди, готуйте клієнтів та інструменти для виконання 

досліджених Вами методів стрижки «Каскад»; закріпіть зразки наочності 

загального вигляду обраної техніки стрижки та методів вкладання на дошці. 

Розпочнемо з команди №1. Капітан, представте обрану техніку виконання 

базової стрижки «Каскад». В цей час я продемонструю методи виконання 

даної стрижки. 

Капітан 1-ї команди. Наша команда хоче представити техніку 

виконання базової жіночої стрижки «Каскад» на волоссі середньої довжини 

за класичною технологією. Ми обрали найпоширеніший метод стрижки, який 

завжди користується популярністю у клієнтів. Модель підібрали з круглим 

типом обличчя і пористою структурою волосся. Форму стрижки створює 

ступінчаста форма, що дозволяє здійснювати плавний перехід об’ємів від 

більш об’ємної форми в тім’яній і потиличних зонах, до полегшеної форми 

біля плечей. Довжина волосся по плечі і нижче. Стрижка виконується на 

чистому вологому волоссі. На тім’яній ділянці чи маківці задається 



 

контрольна прядка (КП) розміром 1,5 на 1,5  см. і довжиною 5-8 см. Відтяжка 

90⁰ лише для КП, решта волосся щільно підтягується до КП і зрізується по її 

довжині. Можна стригти по секторам, радіальними проділами, 

горизонтальними прядками; підтягуючи і зрізуючи по довжині КП. Можливе 

також почергове оформлення тім’яної, скроневих і потиличної зони. Основна 

операція стрижки – «стрижка на пальцях». Окантування виходить 

автоматично, але якщо воно не задовольняє майстра або клієнта то його 

допрацьовують. Фронтальну зону вичісують до обличчя і окантовують у 

формі напіврозкритої підкови. В результаті стрижки найкоротше волосся 

отримуємо в області КП. Чим далі волосся від КП, тим воно довше. Дана 

стрижка підходить для всіх типів обличчя та волосся різної структури. 

Майстер в/н. За інструкціями капітана я виконав дану стрижку на 

моделі. Ви можете побачити результат і зробити висновки, що даний метод є 

універсальним та ідеально підходить для корекції форми обличчя клієнта. 

Майстер в/н. Переходимо до наступної команди. Капітан команди №2, 

розпочніть представлення дослідженого Вами методу виконання базової 

стрижки «Каскад». (Майстер виконує стрижки на всіх моделях під час 

представлень) 

Капітан 2-ої команди. Презентуємо вашій увазі досліджену техніку 

виконання базової жіночої стрижки «Каскад» із збереженням довжини 

волосся. Даний метод стрижки підходить для клієнтів, які прагнуть змін у  

зачісці, але не хочуть жертвувати дорогоцінними сантиметрами довжини 

волосся. Модель обрали з овальним типом обличчя та прямою структурою 

волосся, густота - середня. Форма стрижки – прогресивна, зосереджена від 

середини до кінчиків волосся, що дозволяє розрідити загальну масу та 

зробити волосся більш слухняним. Стрижка виконується на чистому 

вологому волоссі. Ділимо волосяний покрив голови основним 

горизонтальним проділом (починаючи з найвищої точки правого вуха, через 

маківку, до найвищої точки лівого вуха). На тім’яній зоні (найвищій точці 

голови) задаємо контрольну прядку (КП) розміром 1,5 на 1,5  см. і довжиною, 

меншою за найдовше волосся на 5-10 см. Відтягуємо КП в сторону до 

обличчя під кутом 110-120⁰ та зрізаємо. Волосся потиличних зон підтягуємо 

до КП і зрізуємо по її довжині. Після оформлення потилиці, волосся 

фронтальної зони ділимо на дві скроневі зони (ліву і праву)  та П-подібний 

проділ. З П-подібного проділу виділяємо прядки шириною 1,5-2 см., щільно 

підтягуємо до КП та зрізуємо; кут відтяжки прядок збільшується на 2-3⁰ з 

кожною наступною прядкою П-подібного проділу. Контрольну прядку з П-

подібним проділом розділяємо на 2 зони вертикальним проділом (від лобного 

виступу до найвищої точки голови) та приєднуємо до лівої та правої 

скроневих зон. В зоні чілки виділяємо прядку у формі трикутника, відтягуємо 

в напрямку до підборіддя та підстригаємо 5-10 см.. Скроневі зони стрижемо 

вертикальними проділами, підтягуючи до прядки в зоні чілки. Основні 

операції стрижки – «стрижка на пальцях» та «градуювання»; зрізи виконуємо 

методом поінтингу. Окантування не обов’язкове, але якщо воно не 



 

задовольняє майстра або клієнта, то його допрацьовують.  В результаті ми 

отримуємо стрижку каскадної форми сконцентрованої на кінцях волосся. 

Майстер в/н. Ви можете побачити результат і зробити висновки, що 

даний метод ідеально підходить для клієнтів з овальним типом обличчя та 

довгим волоссям середньої густоти. Даний метод не рекомендується для 

людей з трикутним та ромбоподібним типом обличчя та незначною густиною 

волосся, адже це ще більше підкреслить недоліки. 

Майстер в/н. Дві команди вже завершили представлення, переходимо 

до наступної. Капітан команди №3 розпочніть представлення дослідженого 

Вами методу виконання базової стрижки «Каскад». 

Капітан 3-ої команди. Наша команда представляє досліджений нами 

метод виконання базової жіночої стрижки «Каскад» для кучерявого волосся. 

Даний метод стрижки підходить для клієнтів з кучерявим, пористим 

волоссям будь-якої довжини. Модель обрали з овальним типом обличчя та 

«екстра» кучерявою структурою волосся. Форму стрижки створює 

ступінчаста форма, що дозволяє здійснювати плавний перехід об’ємів від 

більш об’ємної форми в тім’яній і потиличних зонах, до полегшеної форми 

біля кінчиків волосся. Довжина волосся від плеча і нижче. Стрижка 

виконується на чистому вологому волоссі. Задаємо контрольну прядку (КП) 

на маківці у формі кола діаметром 2-3 см. та ділимо волосяний покрив голови 

на 4 зони основним горизонтальним (починаючи з найвищої точки правого 

вуха, через маківку, до найвищої точки лівого вуха) та вертикальним 

проділами (від лобного виступу, через маківку, до потиличного виступу). КП 

вичісуємо під кутом 90⁰ відносно маківки, скручуємо в джгут, та 

підстригаємо на довжину 12-15 см. методом поінтингу. Обов’язково 

враховуємо, що кучеряве волосся може стати коротшим після висихання на 

2-4 см. До контрольної прядки з 4 зон, по колу, виділяємо прядки шириною 

1-1,5 см. та підтягуємо їх. Волосся скручуємо джгутом та зістригаємо. По 

даному методу простригаємо все волосся, всіх зон. Основна операція 

стрижки – «стрижка на пальцях»; зрізи виконуємо методом поінтингу. 

Окантування не обов’язкове, але якщо воно не задовольняє майстра або 

клієнта то його допрацьовують.  В результаті ми отримуємо стрижку 

каскадної форми з об’ємом по всій довжині, пом’якшену на кінцях волосся. 

Майстер в/н. Ви можете побачити результат і зробити висновки, що 

даний метод ідеально підходить для людей з кучерявим волоссям різної 

густоти та типом обличчя. 

Майстер в/н. Сьогодні, завдяки сумлінному виконанню домашнього 

завдання командами ми змогли розглянути не один, а зразу 3 методи 

виконання базової жіночої стрижки «Каскад». Всі молодці! А зараз, кожен 

учень зможе особисто виконати один з вивчених методів стрижки. Під час 

роботи використовуйте дидактичні засоби, матеріально-технічне оснащення 

майстерні. 

ІІІ. Поточний інструктаж. 
А). Самостійна робота учнів: 
1) виконання базової жіночої стрижки «Каскад» обраним методом; 



 

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 та домашнього завдання: 
Наступного уроку ми вивчаємо методи виконання базової жіночої стрижки 
«Каре», тому підготуйте модель та інструменти для її виконання. 
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ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» 

 

Інструкційно-технологічна карта на тему: 

«Виконання базової жіночої стрижки «Каскад» 

 на волоссі середньої довжини за класичною технологією» 

 

1. Підготовчі роботи: 

 

1.1. Виконати миття голови; 

 

1.2. Розчесати волосся; 

 

1.3. Виконати поділ голови на 

зони. Виділити основний 

горизонтальний проділ (від 

найвищої точки правого вуха, 

через маківку, до найвищої точки 

лівого) та основний вертикальний 

проділ (від лобного виступу, 

через маківку до шийного 

виступу), зафіксувати 

затискачами. 

 

 

     
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 



 

2. На тім’яній ділянці чи маківці 

виділити контрольну прядку (КП) 

розміром 1,5 на 1,5  см. і 

довжиною 5-8 см.  

Зістригти КП методом «на 

пальцях», кут відтяжки 90⁰. 

 

                                                          

                                                         90⁰ 
                                                         

 
 

 

 

 
                                                                

 

3. На верхньопотиличній зоні, під 

КП, виділити горизонтальну 

прядку ідентичну контрольній.  

Волосся щільно підтягнути до КП 

і зрізати по її довжині. Даним 

методом пропрацювати волосся 

центрально потиличної зони до 

крайової лінії росту волосся. 

Підстрижену масу центрально 

потиличної зони розділити на дві 

частини, та приєднати до лівої і 

правої потиличної зони. 

Ліву та праву потиличні зони 

стригти горизонтальними 

проділами з відтяжкою до КП 

методом «на пальцях». 

 

                                   90⁰ 

 

 

 
 

                          90⁰ 

                          

 

                      
 



 

4. Виділити П-подібний проділ. 

Волосся П-подібного проділу 

щільно підтягнути до КП і зрізати 

методом «поінтингу». Після 

стрижки, волосся, П-подібного 

проділу, розділити основним 

вертикальним проділом та 

приєднати до скроневих зон. 

 

 

   

 

 

 

                                       90⁰ 

 

 

 
 

 

5. Волосся скроневих зон стригти 

горизонтальними прядками, 

підтягуючи та зрізуючи до КП 

методом «на пальцях». 

 

 

 

                                                      90⁰ 

 

 

 
 

 

 



 

6. Виконати окантування волосся 

потиличних, скроневих та 

фронтальних зон; стрижку чілки 

(по бажанню клієнта). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» 

 

Інструкційно-технологічна карта на тему: 

«Виконання базової жіночої стрижки «Каскад»  

із збереженням довжини волосся» 

 

1. Підготовчі роботи: 

 

1.1. Виконати миття голови; 

 

1.2. Розчесати волосся; 

 

1.3. Виконати поділ голови на 

зони. Виділити основний 

горизонтальний проділ (від 

найвищої точки правого вуха, 

через маківку, до найвищої точки 

лівого). 

  

 

  
 

 
 

 

2. На тім’яній зоні, найвищій 

точці голови, виділити 

контрольну прядку (КП) розміром 

1,5 на 1,5  см.. 

 

 

 

 

 
 



 

3. Відтягнути КП в сторону до 

обличчя під кутом 110-120⁰ та 

зрізати, довжиною меншою за 

найдовше волосся на 5-10 см. 

методом «поінтингу». 

 

 

                                                       110-120⁰ 

                                                           

 

3. На верхньопотиличній зоні, під 

КП, виділити горизонтальну 

прядку ідентичну контрольній.  

Волосся щільно підтягнути до КП 

і зрізати по її довжині та 

направленням (до обличчя, під 

кутом 110-120⁰). Даним методом 

пропрацювати волосся 

центрально потиличної зони до 

крайової лінії росту волосся. 

Підстрижену масу центрально 

потиличної зони розділити на дві 

частини, та приєднати до лівої і 

правої потиличної зони. 

Ліву та праву потиличні зони 

стригти горизонтальними 

проділами з відтяжкою до КП 

методом «поінтингу». 

 

                                         110-120⁰ 

 

 

 
 

               110-120⁰ 

 

 

                      
 

 
 



 

4. Виділити П-подібний проділ. 

З П-подібного проділу 

горизонтальним методом 

виділити прядки шириною 1,5-2 

см., щільно підтягнути до КП та 

зрізати; кут відтяжки прядок 

збільшувати на 2-3⁰ з кожною 

наступною прядкою П-подібного 

проділу. 

Контрольну прядку з П-подібним 

проділом розділити на дві зони 

вертикальним проділом (від 

лобного виступу до найвищої 

точки голови). Зони, які 

утворилися, приєднати до лівої та 

правої скроневих зон. 

 

 

   

 

 

 

                                 110-120⁰ 

      

 

 
 

 

5. В зоні чілки виділити прядку 

трикутної форми завширшки 4-5 

см., відтягнути в напрямку до 

підборіддя та підстригти 5-10 см. 

методом «поінтингу» або 

«слайсингу». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

6. Скроневі зони стригти 

вертикальними проділами, 

підтягуючи до КП прядки в зоні 

чілки. Основна операція стрижки 

– «градуювання»; зрізи виконати 

методом «поінтингу» або 

«слайсингу». 

 

 

 
 

 

 
 

 

7. Виконати окантування волосся 

потиличних, скроневих та 

фронтальних зон; стрижку чілки 

(по бажанню клієнта). 

 

 
 

 



 

ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» 

 

Інструкційно-технологічна карта на тему: 

«Виконання базової жіночої стрижки «Каскад» 

для кучерявого волосся» 

 

1. Підготовчі роботи: 

 

1.1. Виконати миття голови; 

 

1.2. Розчесати волосся; 

 

1.3. Виділити контрольну прядку 

(КП) на маківці у формі кола 

діаметром 2-3 см.. 

 

 

 

1.4. Виконати поділ волосяного 

покриву голови на 4 зони. 

Виділити основний 

горизонтальний проділ (від 

найвищої точки правого вуха, 

через маківку, до найвищої точки 

лівого) та основний вертикальний 

проділ (від лобного виступу, 

через маківку до шийного 

виступу). 

 

 
 

 

     
 

 

 

 

 

     
 

 
 



 

2. Контрольну прядку вичесати 

під кутом 90⁰ відносно маківки та 

скрутити в джгут.  

Підстригти на довжину 10-15 см. 

методом «поінтингу». 

Обов’язково врахувати, що 

кучеряве волосся може стати 

коротшим після висихання на 2-4 

см. 

 

                                       

 

                                                             90⁰ 

                    

                                                          

   
 

3. До КП, з 4 зон, по колу, 

виділити прядки шириною 1-1,5 

см..  

Підтягнути виділене волосся до 

КП та скрутити в джгут.  

Стригти волосся по довжині КП 

зберігаючи кут натягу методом 

«поінтингу».  

 

 

 

 
 

                                  

                                                          90⁰ 

                        

   

 
 



 

4. Простригти волосся всіх зон, 

відтягуючи до КП, за технологією 

описаною в пункті 3.  

 

 
 

                                  

                                                           90⁰ 

                        

   

 

5. Виконати окантування волосся 

потиличних, скроневих та 

фронтальних зон; стрижку чілки 

(по бажанню клієнта). 

 

 
 


