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ВСТУП 

 

Наш зовнішній вигляд – це частина нас самих. В усі часи люди 

прагнули бути красивими, і тому професія перукаря завжди була досить 

престижною, такою вона залишаються і нині. У народі кажуть, що зробити 

людину красивою можуть два майстри: один з них кравець, а другий – 

перукар. І це – правильно. Адже вдало підібрана зачіска може не тільки 

змінити зовнішній вигляд людини, але й поліпшити її внутрішній стан, 

зробити її на певний час щасливою. Кожне обличчя – загадка, і перукар 

щоразу намагається її розгадати, створюючи гармонію між зачіскою, овалом 

обличчя, розрізом очей та індивідуальним стилем людини. 

Розвиток майстерності перукарів — це історичний процес, в якому 

кожне нове покоління увібрало досвід своїх попередників, їхні досягнення і 

намагалося створити щось нове, небувале, задовольняючи смаки й потреби 

клієнтів. Конкуренція між майстрами перукарського мистецтва за всіх часів 

була і є умовою розвитку їхньої майстерності. Талановитий перукар може 

розкрити свої творчі здібності, працюючи у салоні краси, у модельному 

агентстві, у шоу-бізнесі, створюючи авторські колекції зачісок, приймаючи 

участь у професійних конкурсах та чемпіонатах. Сучасна перукарська 

індустрія змінила ставлення до волосся, інструменту, косметики. Тому 

перукар повинен досконало освоїти косметичний ринок, оволодіти 

інноваційним професійним продуктом. Найактуальнішим в роботі сучасного 

перукаря, їх професійному розвитку є індивідуальний підхід до кожного 

клієнта зокрема, зважаючи на зміни в сучасному світі.  
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          Характеристика та освітня мета уроку  
 

Тема уроку: «Виконання простої зачіски з використанням бігуді 

горизонтальним методом» на сьогоднішній день актуальна. Завивання 

волосся на бігуді – давно відомий спосіб утворення локонів, який надає 

волоссю пружності. Завдяки локонам можна укласти волосся у будь-яку 

зачіску. Французи говорять: «Про людину можна говорити по її взуттю та 

зачісці». Ніщо не має на нас більшого враження, як зачіска людини. 

Освітній модуль ПЕР-П.1. Оволодіння основними навиками укладання 

волосся з предмета «Перукарська справа» вивчається в обсязі 13 годин. Урок 

на тему «Виконання простої зачіски з використанням бігуді горизонтальним 

методом» є п’ятим уроком теми. 

Протягом уроку реалізується мета: 

Навчальна: Охарактеризувати основні різновиди бігуді, необхідні для 

виконання укладки волосся; описати технологію виконання простої зачіски з 

використанням бігуді горизонтальним методом; формувати вміння 

притримуватися певного алгоритму виконання перукарських робіт.  

Виховна: виховувати відповідальність, уважність, спостережливість, 

повагу до думок інших учнів, культуру конструктивного мислення, естетичні 

смаки. 

Розвивальна: розвивати активність, самостійність, послідовність у 

роботі, уміння осмислювати отриману інформацію, робити висновки та 

узагальнення. 

На уроці доцільно використовувати різноманітні форми і методи 

організації роботи учнів, що дозволяють розкрити зміст їх суб`єктивного 

досвіду із запропонованої теми. Розвиток самостійності учнів – це головна 

мета уроку. Запропонований урок мав за мету показати прагнення 

розібратися, яким же повинно бути навчання учнів, щоб у них формувалося 

переконання в необхідності і потребі в одержанні нових знань.  
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План-конспект уроку  

 

Професія: Перукар-модельєр, кваліфікація: перукар 

Навчальний модуль: ПЕР-П1.  

Компетентність ПЕР-П1.2 Виконання простої зачіски з використанням 

бігуді. 

Тема уроку: Виконання простої зачіски з використанням бігуді 

горизонтальним методом. 

Мета:  

Навчальна: Охарактеризувати основні різновиди бігуді, необхідні для 

виконання укладки волосся; описати технологію виконання простої зачіски з 

використанням бігуді горизонтальним методом; формувати вміння 

притримуватися певного алгоритму виконання перукарських робіт.  

Виховна: виховувати відповідальність, уважність, спостережливість, 

повагу до думок інших учнів, культуру конструктивного мислення, естетичні 

смаки. 

Розвивальна: розвивати активність, самостійність, послідовність у роботі, 

уміння осмислювати отриману інформацію, робити висновки та 

узагальнення. 

Тип уроку: комбінований урок 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, проблемний та 

частково-пошуковий 

Очікувані результати: учні засвоюють технологію виконання простої 

зачіски з використанням бігуді горизонтальним методом. 

Обладнання: підручник Орлова В. Ф. «Основи перукарської справи», 

відеоролик «Правила накручування волосся на бігуді», макет голови, зразки 

бігуді, гребінець із хвостиком, роздатковий матеріал 

Проблемно-пошукове завдання: Чи є майбутнє у зачісок виконаних 

завдяки бігуді? 
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Хід уроку 

І. Організаційний момент – 2 хв. 

Привітання учнів.  

Перевірка присутності учнів – доповідь чергового. 

Перевірка готовності учнів до уроку – перевірка викладачем 

конспектів, ручок, підручників. 

На кожному учнівському столі розкладений роздатковий матеріал: 

-  опорні конспекти; 

-  різнорівневі картки – завдання; 

Формування двох малих груп. (Робота за груповою формою, яка буде 

використана на уроці, надає можливості формувати в учнів навики 

співпраці, роботи в команді, діяти разом). 

Ознайомлення учнів  із системою  оцінювання  навчальних досягнень. 

Психологічне налаштування учнів на продуктивну та творчу працю. 

ІІ. Оголошення теми, мети та завдань уроку – 2 хв. 

Шановні учні, тема нашого уроку: «Виконання простої зачіски з 

використанням бігуді горизонтальним методом» 

Відкрийте, будь ласка, зошити і  напишіть  сьогоднішню дату та тему 

уроку. 

 ІІІ. Актуалізація опорних знань – 5-7 хв. 

     Викладач: На минулих уроках ви отримали знання з теми 

«Укладання волосся». Для того щоб перевірити, на скільки глибоко ви їх 

засвоїли, пропоную такі види робіт: 

1.Тестове завдання 

2. Розв’язати кросворд 

Роздатковий матеріал (додаток 1, додаток 2) 

На виконання – 5 хв. Максимальний бал за роботу - 4 
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Викладач: Ви успішно справилися  з завданнями, а значить зможете 

застосувати набуті знання в професійній діяльності.  

ІV. Мотивація навчальної діяльності  учнів – 4 хв. 

Викладач: Завивання волосся на бігуді – відмінний спосіб, щоб 

створити свій оригінальний, неповторний образ. Жінка з локонами ніколи не 

залишається непоміченою, вона сміливо висловлює своє «Я» оточенню. 

Накручені волосся на бігуді – це завжди красиво, модно і стильно. 

Накручування на бігуді використовують при виконанні як 

повсякденних зачісок, так і святкових. 

V. Вивчення нового матеріалу – 16 хв. 

Викладач: Холодне завивання волосся на бігуді – давно відомий спосіб 

утворення локонів, який надає волоссю більшої пружності, об’ємності та 

забезпечує  тривале зберігання наданої форми. Широко застосовується в 

перукарській практиці і сьогодні. У процесі накручування застосовують 

бігуді різної форми та розміру. Форму та розмір бігуді підбирають відповідно 

до бажаного кінцевого результату та довжини волосся. Горизонтальний 

метод дає змогу підняти корені волосся, надати йому пишності та об’єму.  

А зараз пропоную пригадати, які бувають види бігуді. 

Види бігуді: 

1. Металеві: 

1.1 з прижимною планкою 

1.2 без прижимної планки 

1.3 з зазубинами на кінцях 

1.4 бігуді-їжачки 

1.5 із шпилькою 

2. Пластмасові: 

2.1 бігуді-їжачки 

2.2 із шптлькою 

2.3 із ковпачками  

3. Гумові бігуді-бумеранги. 

4. Паралонові. 



8 

 

5. Спіральні. 

6. Термобігуді. 

Завдання для самостійного опрацювання. А тепер давайте проведемо 

аналіз видів бігуді, які переваги і недоліки мають кожний вид.  

Учні самостійно виконують завдання (5-7 хв.) визначають недоліки та 

переваги бігуді. (додаток № 3), максимальний бал-2 

Викладач: А зараз давайте зробимо висновок, які види бігуді краще 

використовувати в перукарні. 

Запитання: Зверніть увагу, на що слід враховувати при виборі бігуді? 

(Учні дають відповідь). 

Правильні відповіді: 

- якість волосся (тонке-товсте, м’яке-жорстке, густе-рідке ) 

- довжину волосся (коротке, середньої довжини, довге) 

- тип обличчя 

- форму стрижки 

- призначення зачіски 

Викладач: Отже, ми визначилися із видами бігуді і основними 

правилами їх підбору, тепер можемо приступити до вивчення технології 

виконання горизонтального накручування волосся на бігуді. Законспектуйте 

алгоритм накручування волосся на бігуді горизонтальним методом  (5-7 хв.) 

(роздатковий матеріал додаток № 4). В ході вивчення послідовності 

накручування волосся на бігуді, ми будемо визначати основні правила 

накручування і розміщати їх. 

Викладач: Отже тепер ми можемо визначити правила накручування 

волосся на бігуді горизонтальним методом. 

Перше правило: ширина доріжки повинна відповідати довжині  бігуді. 

Друге правило: товщина пасма повинна відповідати діаметру бігуді. 

Третє правило: стосується правильності закріплення прогумованою 

тасьмою, щоб не було прикореневих заломів. 

Четверте правило: знімаємо прогумовану тасьму з перших бігуді. 

П’яте правило: дати охолонути бігуді . 
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Викладач: Після того як волосся накрутили на бігуді, можна оформити 

локони у будь яку зачіску. Зачіску оформляють із використанням начісування 

або тупірування, фіксують форму лаком. Яким же чином можна укласти 

волосся накручені на бігуді? Зверніть увагу на малюнок (роздатковий 

матеріал додаток № 5). 

Тепер давайте розглянемо, які причини неякісного укладання волосся за 

допомогою бігуді. Законспектуйте.(роздатковий матеріал додаток № 6). 

VІІ. Закріплення  і контроль -5 хв. 

І на закінчення я б хотіла з вами провести невеличку        

вікторину і визначити, як ви зрозуміли тему нашого уроку. 

Завдання 1. Дати відповіді на запитання   

(По три запитання для кожної групи. Кожна правильна відповідь – 1 

бал.); максимальний бал - 3 

Завдання 2. Закінчити речення.  Максимальний бал - 3 

Картки – завдання. Роздатковий матеріал додаток №7, додаток №8 

Рефлексія 

Викладач: Що дав нам сьогоднішній урок? 

Приклад відповіді учня: Сьогодні на уроці ми ознайомилися з 

технологією накручування волосся на бігуді горизонтальним методом, та 

укладання в зачіску. Ці знання ми зможемо використовувати в своїй практиці 

на уроках виробничого навчання та в житті. Тема уроку викликала в мене 

зацікавленість, бажання поглибити знання по цій темі. На мою думку ця тема 

актуальна на сьогоднішній день.   

Кожна сформована група висловила позитивні емоції щодо теми уроку 

«Виконання простої зачіски з використанням бігуді горизонтальним 

методом». 

Який ваш емоційний стан на уроці?(викладач пропонує обрати учням 

смайлик, якій відповідає настрою учня) 
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1. Я запам’ятав і знаю. 

2. Я збентежений, треба підучити. 

3. Я засмучений, мої знання слабкі. 

 

Підбиття підсумків урок 

Викладач: Ми розглянули технологію виконання горизонтального 

накручування волосся на бігуді, тепер ви з легкістю можете втілювати свою 

фантазію на практиці не завдаючи шкоди волоссю. 

Домашнє завдання (диференційоване) 

Обов’язкове. 

Опрацювати технологічну послідовність накручування на бігуді 

горизонтальним методом. 

Тренувальне. 

Запропонувати свій варіант зачіски на основі використання бігуді. 
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Додаток № 1 

КАРТКА-ЗАВДАННЯ (для 1-ої групи) 

 Дайте правильну відповідь:  

1. При якому методі укладання волосся за допомогою бігуді 

використовують бігуді різного діаметру та різне направлення 

накручування: 

a) шаховий  

b) рельєфний 

c) ялинка 

d) лицьовий 

2. Пасмо волосся збивають при виконанні: 

a) начосу 

b) укладанні феном 

c) накручуванні на бігуді 

d) митті голови 

3. Який засіб для укладання волосся наносять на вологе волосся 

перед укладанням феном: 

a) гель 

b) пінка 

c) лак 

d) віск 

4. Збивання пасма волосся з обох боків з наскрізним проникненням 

зубців гребінця: 

a) начісування 

b) моделювання 

c) тупіруванння  

d) градуювання 

5. Укладання феном за допомогою круглої щітки носить назву: 

a) бомбаж 

b) брашинг 

c) сушіння 

d) тупіруванння 
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Розв’яжіть кросворд (максимальний бал 3).  

     1             

  2                

        3          

      4            

         5         

       6           

                  

      8            

        9          

      10            
11                  

 

1. Щітка, яку використовують під час укладання волосся феном. 

2. Стиль у зачісці, коли поєднуються різнорідні елементи, що належать 

різним стилям. 

3. Форма, яка надається волоссю шляхом розчісування, укладання, 

стрижки. 

4. Тупіруване, вичесане та викладене в тугі валики волосся. 

5. Зачіска козаків-запоріжців. 

6. Насадка для фена. 

7. Засіб для укладання волосся. 

8. Укладка феном і каркасною щіткою. 

9. Хімічне волокно для плетіння афрокосичок. 

10. Волосся, завите в трубочку. 

11. Техніка укладання, коли відбувається збивання волосся з внутрішнього 

боку пасма без наскрізного проникнення зубців гребінця 

 

 



13 

 

Додаток № 2 

КАРТКА-ЗАВДАННЯ (для 2-ої групи) 

Дайте правильну відповідь: 

 

1. Що відноситься до елементів зачіски: 

a) проділ; хвиля; локон 

b) коси, хвилі, завивка 

c) коси, хвилі, проділ 

d) проділ, буклі, фарбування. 

     2. Пасмо волосся завите в трубочку називається: 

a) локон 

b) равлик 

c) крон 

d) хвиля 

      3. Холодне повітря ручного фена використовують для: 

       a) сушіння волосся 

       b) завивки локонів 

       c) закріплення укладання 

       d) провітрювання приміщення 

4. Вкажіть до якої групи інструментів належить «брашинг» 

a) інструмент для розчісування 

b) пристосування для укладання волосся 

c) інструмент для завивки волосся 

d) інструмент для укладання волосся 

5. Метод «бомбаж» - це 

a) піднімання прикореневого обєму волосся 

b) начісування волосся 

c) розчісування волосся під впливом теплого повітря 

d) тупірування 
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Розв’яжіть  кросворд (максимальний бал 3).  

     1             

  2                

        3          

      4            

         5         

       6           

                  

      8            

        9          

      10            
11                  

 

1. Щітка, яку використовують під час укладання волосся феном. 

2. Стиль у зачісці, коли поєднуються різнорідні елементи, що належать 

різним стилям. 

3. Форма, яка надається волоссю шляхом розчісування, укладання, стрижки. 

4. Тупіруване, вичесане та викладене в тугі валики волосся. 

5. Зачіска козаків-запоріжців. 

6. Насадка для фена. 

7. Засіб для укладання волосся. 

8. Укладка феном і каркасною щіткою. 

9. Хімічне волокно для плетіння афрокосичок. 

10. Волосся, завите в трубочку. 

11. Техніка укладання, коли відбувається збивання волосся з внутрішнього 

боку пасма без наскрізного проникнення зубців гребінця. 
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Додаток № 3 

 

Самостійна робота. 

 

Визначити переваги та недоліки бігуді. 

 

Очікуваний результат. 

 

Види бігуді Переваги Недоліки 

Металеві Довго зберігають тепло, 

гарно миються. 

Чітка форма завитка 

При частому 

використанні волосся 

стане посіченим 

Паралонові Зручні для нічного 

укладання 

Локон приплюснутої 

форми. Важко 

доглядати за ними. 

Пласмасові 

Бігуді «липучки» 

Зручні у використанні в 

домашніх умовах. 

Ідеальні для короткого 

волосся. 

Не підходить для 

довгого та важкого 

волосся 

Термобігуді Швидко завиває 

волосся. Зручні у 

користуванні. 

Природній завиток і не 

шкодить волоссю. 

Не підходить для 

довгого волосся 

 

 

Дерев’яні  Чітка форма завитка Доведеться часто 

замінювати їх через 

забруднення поверхні. 

Важко доглядати за 

ними. Можуть мати 

зазубини. 
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Додаток № 4 

Алгоритм 

виконання накручування бігуді горизонтальним методом. 

1. Виконуємо миття голови. Підсушуємо волосся за допомогою рушника. 

2. Наносимо засіб для укладання волосся, прочісуємо. 

3. Волосяний покрив голови ділимо на зони: ТЗ, СПЗ, ЛПЗ, ППЗ, ЛСЗ, ПСЗ. 

4. На ТЗ двома вертикальними проділами від крайової лінії росту волосся на 

чолі до маківки виділяємо доріжку завширшки в довжину бігуді. 

5.Волосся СЗ розчісуємо униз за ростом. 

6. «Хвостиком» гребінця відокремлюємо горизонтальним проділом пасмо з 

основною, що відповідає діаметру бігуді. 

7.Ретельно вичісуємо прядку гребінцем з частими зубцями. 

8.Відтягуємо пасмо перпендикулярно до поверхні голови. 

9.Виконуємо накручування від кінчиків волосся до коренів. У ліву руку 

беремо пасмо, у праву – бігуді. Кладемо пасмо на корпус бігуді. 

10. Притримуємо вказівним і великим пальцями обох рук кінець пасма. 

11. Перше пасмо по крайовій лінії росту волосся накручуємо з відтягуванням 

на обличчя, всі інші за правилами та послідовністю накручування. 

12. Робимо перший оберт бігуді, задаючи силу натягу пасма. Продовжуємо 

накручувати пасмо ковзаючими рухами, доки бігуді не торкнеться голови. 

13. Закріплюємо накручене на бігуді пасмо прогумованою тасьмою або 

шпилькою. 

14. Таким чином накручуємо все волосся ТЗ. 

15. Від маківки доріжку для накручування продовжуємо через СПЗ до 

крайової лінії росту волосся на шиї. 

16.  Аналогічно накручуємо волосся ЛПЗ та ППЗ, потім СЗ. 

17.  Щоб запобігти утворенню заломів по крайовій лінії росту волосся на чолі 

та на скронях, прогумовану тасьму з двох перших бігуді знімають і 

з’єднують затискачами. 

18.  Установлюємо час висушування під ковпаком сушуара. 

19.  Перш ніж розкручувати бігуді, необхідно дати їм охолонути для кращої 

фіксації локонів. 

20.  Бігуді починаємо розкручувати з НПЗ, щоб волосся не сплуталися. 

21.  Накручене волосся розчісуємо за допомогою двох щіток від кінців до 

коренів. 

22.  Оформлюємо зачіску із використанням начісування або тупіруванння. 

23. Фіксуємо надану форму лаком.   
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Додаток № 5 

Приклади укладання накрученого на бігуді волосся. 

 

 

 
 

 

 



18 

 

Додаток № 6 

 

 

Зверніть увагу! 

Причини неякісного укладання волосся за допомогою бігуді: 

 

1. Порушення вимог щодо накручування на бігуді. 

2. Невимите волосся 

3. Недостатнє або надмірне нанесення засобу для укладання 

волосся. 

4. Заломи коренів волосся. 

5. Заломи кінчиків волосся. 

6. Нещільне накручування бігуді відносно поверхні голови. 

7. Недостатнє висушування або пересушування волосся. 

8. Недостатнє остигання волосся перед розчісуванням. 

9. Слабка фіксація укладки. 
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Додаток № 7 

Вікторина 

 

Група № 1 

1. Які інструменти використовують при накручуванні волосся 

горизонтальним методом?  

2. На які зони розділяємо волосяний покрив голови? 

3. Які основні правила накручування волосся на бігуді? 

Група № 2 

1. З якої зони починають розкручувати бігуді? Чому?  

2. Чи можна розкручувати теплі бігуді? чому?  

3. Щоб необхідно зробити щоб уникнути заломів по крайовій лінії росту 

волосся?  

Закінчіть речення 

Група № 1.  

1. Горизонтальний метод дає змогу____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Пасмо відтягується перпендикулярно до______________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Товщина пасма волосся не повинна перевищувати_____________________ 

__________________________________________________________________ 

Група № 2.  

1. Пасмо волосся слід відтягувати під кутом____________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Ширина пасма волосся має дорівнювати______________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Зачіску оформляють із використанням_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 


