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 Навчальний посібник «Завивка волосся гарячим способом» 

містить теоретичний матеріал, схематичні зображення, основні 

поняття та малюнки з теми. 

Рекомендований для використання на уроках перукарської 

справи та на виробничому навчанні. 
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

 

Гаряча завивка - завивка щипцями, нагрітими на 

нагрівальних приборах, чи електричними.  

 

Цей вид завивки був винайдений французьким 

перукарем Марселем Грато в 1875 року. Щипці для завивки 

виготовлялися із сталі особливого сорту й отримали назву 

від імені винахідника - «марсельські», мали різну товщину 

стержня. 

 

    Для надання волоссю форми та створення зачіски 

гарячим способом застосовуються спеціальні 

електроінструменти -  електрощипці різної конструкції. 

     

На сухе волосся, що знаходиться в природному стані, 

діють підвищеною температурою. При нагріванні 

змінюється структура волосся, його роговий шар 

розм’якшується. Волосся стає еластичнішим, легко 

піддається деформації, розтягуванню, завиванню в 

локони,накручуванню, формуванню хвиль. Після 

охолодження волосся зберігає свою форму. 

 
БУДОВА КЛАСИЧНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЩИПЦІВ 

 

 

Електричні щипці складаються з корпусу-стержня 

діаметром 10-20 мм з установленим всередині нагріваючим 

стержнем, важеля з жолобом, який притискає та утримує 

кінці волосся, ручки зі шнуром та вилки. 
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЩИПЦІВ 

 

 

Сучасні моделі електричних щипців мають різну 

конфігурацію; їх виготовляють у комплекті з різними 

насадками: 

     -    класичні щипці із круглим стержнем;  

- одинарні і подвійні щипці трикутної форми (ними 

формують локони з різними заломами та прямими 

кінцями);  

- одинарні щипці із квадратною формою; 

- конусні; 

- спіральні щипці (одинарні і подвійні);  

- подвійні та потрійні щипці з паралельними 

стержнями; 

- подвійні щипці зі стержнями у вигляді спиць; 

- плойки з рельєфними пластинами; 

- плойки-випрямлячі з плоскими пластинами. 

Класичні щипці із круглим стержнем бувають з різним 

діаметром розрізу (від 10 до 38 мм). Їх потужність досягає 

125 Вт. Кращим прикладом таких щипців є модель фірми 

BaByliss ( діаметром 16, 19, 24, 32 і 38 мм ). В цій моделі є 

унікальна функція- 25 рівнів нагрівання, де кожен рівень 

відповідає різному типу волосся (від самого тонкого, 

ослабленного, фарбованого до дуже жорсткого волосся, в 

тому числі африканського). 

 

Одинарні і подвійні трикутні щипці бувають різних 

розмірів (від 10 до 20 мм). Їх потужність від 25 до 50 Вт. 

Прикладом одинарних трикутних щипців є модель фірми 

Ga.Ma. і модель фірми Gamma Piu. Єдиний виробник 

подвійних трикутних щипців є фірма Gamma Piu. Нею 

створені щипці Accademy Triangolo (10 і 20 мм), в яких 
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нагрівається не тільки трикутний стержень, але і вигнутий 

стержень для фіксації оригінального «ломаного» завитка. 

 
Одинарні і подвійні спіральні щипці також виготовляють 

з різним діаметром розрізу (від 10 до 18 мм). Від того, який 

«шаг» у спіралі, залежить, наскільки крутим отримаємо 

локон. Потужність цих щипців- від 25 до 50 Вт. Прикладом 

одинарних спіральних щіпців є моделі фірми Ga.Ma. 

(діаметром 16 і 18 мм) і Tecnoelettra (діаметром 13 і 18 мм). 

 

Подвійні і потрійні щипці з паралельними стержнями, а 

також подвійні щипці зі стержнями у вигляді спиць 

мають подібне призначення: накручування локонів різної 

довжини у вигляді «вісімки» і другі види креативного 

укладання. Потужність таких щипців- від 25 до 63 Вт. 
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Виробником подвійних щипців з паралельними стержнями є 

фірма Gamma Piu (модель Ferro Doppio). Потрійні щипці 

створила фірма BaByliss. Має 25 рівнів нагрівання для 

різних типів волосся. Виробником щипців з стержнями у 

вигляді спиць є фірма Velectra Paramount. 
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РІЗНОВИДИ ПОКРИТТЯ ЕЛЕКТРОЩИПЦІВ.  

ЇХ ПЕРЕВАГА 

 

 Від матеріалу залежить те, як щипці будуть впливати 

на волосся. Розрізняють такі основні їх види: 

1. Металеве покриття. 

2. Тефлонове покриття. 

3. З керамічною поверхнею. 

4. Турмалінове покриття. 

5. Мраморне покриття. 

 

Метал – такі щипці,які найбільше псують волосся. Коли 

волога випаровується, волосина буквально прилипає до 

металу. Крім того, при нагріванні метал виділяє позитивні 

іони, які відкривають лусочки волосся і волога 

випаровується ще інтенсивніше. Через це волосся 

електризується, становиться ламким і сухим. Жир, який 

покриває волосся, буквально пригоряє до металу. Металеві 

щипці дуже агресивні до волосся. Вже після першого 

використання волосся стане сухішим,а через 3-5 

використань почне ламатися і сіктися. Такі щипці будуть 

нагріватися 2-3 хвилини, тепло розподіляється 

нерівномірно, волосся погано ковзає, що може пошкодити 

локон. 

 Тефлон. Щипці з таким покриттям безпечніше, чим 

металеві. Тефлон створює практично інертну поверхню, 

тобто до неї нічого не пристає, тепло розподіляється 

рівномірно. Але приблизно за рік інтенсивного 

використання тефлонове покриття може витиратися, а 

щипці будуть гірше справлятися із своєю задачею і 

сильніше псувати волосся, так як під тефлоном знаходиться 

метал. Візуально помітити, витерлось покриття чи ні, не 

можливо. 
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 Кераміка. Це найбільш розповсюджений матеріал для 

щипців, так як він безпечний і при цьому дешевий. Цей 

матеріал також виділяє негативні іони, які запаюють 

волосся, закривають лусочки, що не дозволяє волозі 

випаровуватись, і воно завдяки цьому менше 

пошкоджується, не пересушується. Цей матеріал дуже 

гладкий, тепло розподіляється рівномірно. Якщо щипці 

виготовлені повністю із кераміки, а не тільки покриті 

керамічним шаром, то вони  прослужать набагато довше, 

чим тефлонові. Керамічне покриття так само  витирається 

через рік інтенсивного використання. 

 Турмалін. На даний момент він вважається одним  із 

найкращих, тому що турмалін виробляє багато негативних 

іонів, які закривають лусочки волосся і утримують вологу 

всередині. 

 

ДІАМЕТР ЩИПЦІВ 

 

Щипці бувають з діаметром від 10 до 50 мм. Самі 

розповсюджені все ж таки 13, 19, 25 і 32 мм. 

 Найменший діаметр підходить для створення дрібних 

локонів, але на довжину тільки до плечей і вище.  

 Для довгого волосся – нижче лопаток – необхідно 

брати діаметр менше, чим бажаєте отримати локон.  Під 

своєю ж важкістю локон трішки розкрутиться і буде 

здаватися більшим. 

 Оптимальний варіант для красивих природних 

локонів будь-якої довжини – 19-25 мм. 
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ТЕМПЕРАТУРА НАГРІВАННЯ ЩИПЦІВ 

 

Визначити правильність вибору температури щипців 

«нюхом», як називають цю властивість в перукарському 

ремеслі, новачкові складно. Тому раніше користувалися 

шматком паперу. Оскільки для формозміни майже всяке 

волосся вимагає різної температури, необхідно пам’ятати, 

що для тривкості хвиль і локонів, а також структури волосся 

завжди буде доцільною найбільш інтенсивна обробка 

волосся теплими щипцями замість гарячих, висока 

температура яких близька до межі спалення і може мати 

фатальні наслідки для волосся. 

Сучасні моделі щипців оснащені терморегулятором. 

Для кожного типу волосся необхідно підбирати різну 

температуру нагрівання щипців. Для тонкого, м’якого, 

освітленого і пошкодженого волосся встановлюють 

температуру щипців до 150° С; для нормального 

нефарбованого волосся або жорсткого фарбованого – 150-

180°С;  для жорсткого, товстого і негроїдної раси – 190-

200°С. Якщо щипці металеві, то температуру необхідно 

ставити на 20-30°С ще нижче. 

 

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СПОСІБ ЗАВИВАННЯ 

ЛОКОНІВ 

 

Горизонтальний спосіб включає техніки «вниз», «догори», 

«вісімкою». 

Спосіб «униз» застосовується в різних зачісках. 

Потрібно враховувати, що круглі локони, виконані цим 

способом, обтяжують зачіску, тому їх потрібно робити 

дрібнішими, легкими. 
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Спосіб «догори» надає зачісці легкості, локони 

утворюють більшу хвилю. Цей спосіб рекомендується у 

комбінації з іншими способами. 

Спосіб «вісімки» дає можливість накручувати волосся 

спіралеподібно, завивати комбіновані (м’яті) локони. Під 

час роботи кінці волосся постійно знаходяться в середній 

частині робочих поверхонь щипців, що забезпечує найбільш 

сприятливі умови для їх накручування, міцності зачіски. 

Завивання короткого волосся цим способом неможливе.  

  

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАВИВАННЯ ВОЛОССЯ 

СПОСОБОМ «УНИЗ» 

 

- пасмо відділяють за правилами накручування на 

бігуді, ретельно розчісують, відтягують 

перпендикулярно до поверхні голови; 

- щипці беруть у праву руку, пасмо - у ліву; 

- щипці у відкритому положенні підносять до пасма, 

затискають між жолобком та валиком і повільно 

проводять від основи до кінця пасма, прогріваючи 

волосся; 

- затиснутий кінець пасма накручують на щипці до 

основи пасма; 

- для запобігання опіку шкіри голови біля основи 

пасма під щипці підкладають гребінець; 

- щипці 5-7 секунд тримають до повного прогрівання 

пасма; 

- щипці відкривають, виймають їх із локона; 

- локон фіксують шпилькою або затискачем, 

залишають остигати природнім шляхом. 
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 ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАВИВАННЯ ВОЛОССЯ 

СПОСОБОМ  «ДОГОРИ» 

 

Локони виконуються так само, як і способом «униз», але 

при накручуванні волосся щипці заводять у пасмо 

жолобком униз, а валиком догори. 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ СПОСОБУ 

«ВІСІМКОЮ» 

 

- пасмо волосся розчісують 

доти, поки гребінець не 

почне вільно проходити від 

коренів до кінців волосся; 

- визначають кількість локонів 

і їх розміщення; 

- відокремлюють частину 

волосся для одного локона; 

- волосся беруть у ліву руку, 

підводять до пасма щипці; 

- пасмо захоплюють робочою 

частиною щипців і повертають їх упівоберта до себе; 

роблять повний оберт щипцями, залишивши валик 

повернутим у бік основи пасма, а жолобок до себе 

(ліва рука в цей час натягує пасмо); 

- після нагрівання всього пасма волосся відтягують 

щипці від місця захвату пасма на достатню відстань і 

якомога швидше виконують ними наступний оберт; 

- під час обертання щипців у правій руці лівою рукою 

заводять кінці волосся вниз із другого боку пасма, 

виконуючи «вісімку» (таке положення кінці волосся 

повинні займати через кожний повний оберт 

щипців): якщо при першому оберті кінці були 
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ліворуч, то при другому оберті вони будуть 

праворуч; 

- кінці локона проробляють так, як і при інших 

способах завивки локонів; 

- при накручуванні наступного локона пасмо волосся 

захоплюють на тій же висоті, що й попереднє. 

-  
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ТЕХНОЛОГІЯ НАКРУЧУВАННЯ ДОВГОГО 

ВОЛОССЯ ЗВИЧАЙНИМИ ЕЛЕКТРОЩИПЦЯМИ 

 

1. Підготовчі роботи. 

       1.1. Запрошуємо клієнта зайняти крісло. 

       1.2. Взнаємо вид роботи. 

       1.3. Миємо руки з милом. 

       1.4. Покриваємо перукарською білизною. 

       1.5. Розчісуємо з оглядом шкіри голови на 

захворювання, рани, родимі плями,  

              заріст волосся по крайових лініях.  

       1.6. Миття волосся голови. 

       1.7. Наносимо засіб для укладання волосся. 

       1.8. Вичісуємо волосся. 

       1.9. Укладаємо волосся за допомогою фену. 

2. Технологічна частина. 

      2.1. Розділяємо волосся на зони. 

      2.2. Починаємо накручувати з НПЗ, просуваючись по 

СПЗ до маківки. 

      2.3. Виділяємо прядку горизонтальним проділом 

товщиною за об’єм електрощипців, вичісуємо її гребінцем. 
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         Під час виконання завивки волосся гарячим 

способом, використовуємо гребінець з «хвостиком» із 

термостійкого матеріалу ! 

      2.4. Проводимо електрощипцями по всій довжині прядки 

(для того, щоб прядка прогрілася і вирівнялася. 

      2.5. Захвачуємо електрощипцями за гребінцем, 

просуваємо їх до кінців  волосся. 

      2.6. Виймаємо гребінець і тримаємо в лівій руці. 

Закручуємо прядку, допомагаючи лівою рукою. 

          Коли тільки починаємо закручувати прядку, 

кінчик прядки  підвертаємо за допомогою «хвостика» 

гребінця ! 

                    Слідкуємо за тим, щоб не утворилися на 

кінчиках прядки «метелки» 

      2.7. Доходячи до коренів вставляємо гребінець між 

поверхньою голови і  електрощипцями. 

      2.8. Витримавши певний час (5-7 сек), послаблюємо 

прижимну планку   електрощипців і витягуємо прядку. 

            Зразу після накручування, не можна прядку 

розчісувати (може розкрутитися). Закріплюємо прядку біля 

кореня зажимом, щоб вона  охолола. 

      2.9. Паралельно цієї прядки виділяємо наступну, 

накручуємо. 

      3.0. Після середньо-потиличної зони аналогічно 

накручуємо праву і ліву  потиличні зони. 

      3.1. Таким же чином накручуємо праву скроневу зону, а 

потім ліву. Рухаємось  з нижньо-скроневої до тім’яної зони. 

      3.2. Волосся тім’яної зони накручуємо в залежності від 

майбутньої зачіски та від  проділів. 

      3.3. Вичесуємо волосся у зачіску. 

3. Заключні роботи. 
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    3.1. Збризкуємо укладку лаком, так, щоб лак не потрапив 

на обличчя клієнта! 

    3.2. Знімаємо перукарську білизну 

    3.3. Проводимо клієнта до каси 

 

ТЕХНОЛОГІЯ НАКРУЧУВАННЯ КОРОТКОГО 

ВОЛОССЯ КЛАСИЧНИМИ ЕЛЕКТРОЩИПЦЯМИ 

 

1. Підготовчі роботи. 

2. Технологічна частина. 

      2.1. Розділяємо волосся на зони. 

      2.2. Починаємо накручувати з маківки, просуваючись по 

тім’яній зоні до   крайової лінії росту волосся на чолі. 

               Волосся на ТЗ укладаємо в залежності від 

майбутньої зачіски. 

      2.3. Виділяємо прядку горизонтальним проділом 

товщиною за об’єм  електрощипців, вичісуємо її гребінцем. 

         Під час виконання завивки волосся гарячим 

способом, використовуємо гребінець з «хвостиком» із 

термостійкого матеріалу ! 

      2.4. Проводимо електрощипцями по всій довжині прядки 

(для того, щоб прядка прогрілася і вирівнялася. 

      2.5. Захвачуємо електрощипцями за гребінцем, 

просуваємо їх до кінців волосся. 

      2.6. Виймаємо гребінець і тримаємо в лівій руці. 

Закручуємо прядку, допомагаючи лівою рукою. 

          Коли тільки починаємо закручувати прядку, 

кінчик прядки  підвертаємо за допомогою «хвостика» 

гребінця ! 

                    Слідкуємо за тим, щоб не утворилися на 

кінчиках прядки «метелки» 
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      2.7. Доходячи до коренів вставляємо гребінець між 

поверхньою голови і електрощипцями. 

      2.8. Витримавши певний час (5-7 сек), послаблюємо 

прижимну планку   електрощипців і витягуємо прядку. 

            Зразу після накручування, не можна прядку 

розчесувати (може   розкрутитися). Закріплюємо прядку 

біля кореня зажимом, щоб вона охолола. 

 

      2.9. Паралельно цієї прядки виділяємо наступну, 

накручуємо. 

      3.0. Після тім’яної зони аналогічно накручуємо середню, 

а потім праву і ліву   

             потиличні зони. 

      3.1. Таким же чином накручуємо праву скроневу зону, а 

потім ліву. Рухаємось  з нижньо - скроневої до тім’яної 

зони. 

      3.3. Вичесуємо волосся у зачіску. 

3. Заключні роботи. 
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М’ЯТИЙ ЛОКОН 

М’ятий локон- це створення хвиль за допомогою 

електрощипців 

 
КОМБІНОВАНЕ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ 

 

Перукар, виконуючи зачіску, поєднує декілька прийомів 

укладання волосся та різноманітний інструмент. Наприклад, 

феном надають форму окремим зонам і створюють 

загальний об’єм , щипцями-праскою вирівнюють волосся 

або формують локони за допомогою папільйоток, 

затискачів, бігуді та шпильок спеціальної конструкції. Вибір 

техніки - за майстром. 



20 

 

ПРАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ 

 

Історична довідка 
Насправді, випрямляч для волосся був запатентований 

ще на самому початку 20 століття - в 1906 році. Він 

представляв собою прилад з металевими зубчиками, які 

нагрівалися і прочісували волосся по всій довжині по типу 

гребінця. Пізніше з'явилися гарячі гребені, у яких 

нагрівалися не власне зубці, а вся основа. Однак такі 

прилади мало допомагали в випрямленні пружних завитків.  

Аналог сучасної  праски був запатентований в 1909 

році. Він складався з двох металевих пластин, які 

розігрівають, щільно притискають один до одного і 

випрямляють волосся. Можна з жахом уявити собі, як цей 

апарат шкодив волоссю. Можливо саме тому, а ще через те, 

що протягом майже всього століття були в моді локони і 

завитки, цей прилад не набув популярності.  

До кінця 20 століття, коли в моду почали входити 

пряме  гладке волосся, випрямлення кучерів проводилося за 

допомогою фена для волосся та щітки, проте це не давало 

належного ефекту. Поява прасок  для волосся справила 

справжній фурор, і було ефективним для випрямлення 

навіть найзатятіших кучерів. Праска була  подібна до 

щипців, з металевим покриттям, якими притискали пасмо 

волосся і проводили по всі її довжині. Випрямляти волосся 

стало не більш шкідливо, ніж завивати їх металевими 

щипцями або плойкою. З часом покриття пластин прасок 

змінювалося, ставало менше шкідливим. Найпопулярніше 

на сьогоднішній день - покриття з кераміки, що не шкодить 

волоссю.  
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РІЗНОВИД ПРАСОК 

 
Праски поділяють на 2 групи: 

 Професійні (стайлери) 

 Побутові 

Група 

праски 

Швидкість 

нагрівання 

Висота 

температури 

Змінні 

насадки 

Ціна 

Професійні швидко висока + висока 

Побутові повільно низька + низька 

 

Регулятор температури 
Багато побутових моделей прасок для укладки волосся так 

само, як і професійні, оснащені регулятором температури.  

Він потрібен для того, щоб правильно укласти волосся, не 

зашкодивши йому, вибрати потрібну температуру в 

залежності від виду укладання, типу волосся і т.п. 

Максимальний нагрів випрямить пасмо волосся за один рух, 

але також і сильно пересушить волосся. А ось нагрів на 

мінімумі не так завдає шкоди волоссю, прот е випрямлення 

займе більше часу.  

Форма і ширина 
Праски для волосся можуть мати широку і вузьку робочу 

поверхню (пластини). Широка швидше і рівніше випрямить 

пасмо волосся, з її допомогою зазвичай проводиться 

укладання довгого волосся. 

 А ось вузька дозволить правильно укласти чуб і підійде для 

короткого волосся, дозволить випрямити пасмо від самого 

кореня.  

Вузькию праскою варто випрямляти більш тонкі пасма, а 

ось широким можна захоплювати і густіші.  
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Форма щипців може бути трохи закругленою, це добре 

підійде, коли виконується завивка кінчиків волосся під низ 

або вверх.  

 

Правила користування праскою: 

 

 Сухе, чисте волосся 

 Нанесення термозахисного засобу 

 Оптимальна температура 150-200°  

Тонке, злегка хвилясте волосся або пряме – 110-150° 

Густе, товсте и дуже кудряве волосся – 170-200° 

 Не затримувати довго праску на одному місці 

 Не зловживати щоденним використанням 

 Заборонено використання для ослабленого волосся 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ВИПРЯМЛЕННЯ 

ВОЛОССЯ ПРАСКОЮ 

 

Отже, у нас вимите і висушене насухо волосся, з 

попередньо нанесеним на них засобом для термоукладки. 

Слід розділити волосся на кілька горизонтальних рівнів і 

верхні заколоти на маківці. Починаємо випрямляти волосся 

з потиличної зони. Беремо не надто широкі пасма волосся, 

відокремлюємо їх пласким гребінцем, проводимо праскою 

від кореня до кінчиків. Вести праску слід не занадто швидко 

і досить  охайно, щоб не висмикнути волосся. Якщо 

температура прасування стоїть на максимумі, то провести 

по пасму досить лише раз, а якщо температура нижча, то 

варто вести утюжок повільно і, можливо, кілька разів для 

одного пасма.  

Перед проведенням праскою по пасму його потрібно 

розчесати гребінцем. Рухайтеся по обидва боки, від 

потилиці до обличчя, поступово опускаючи волосся з 

маківки, відділяючи рівень за рівнем. Верхні пасма волосся 

слід укласти особливо ретельно, так як вони і будуть 

надавати блиск і ефект всієї зачісці. В останню чергу 

укладаємо чілку. Зазвичай на пластинах прасування є 

обмежувачі, але варто дотримуватися обережності, щоб не 

обпектися.  
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ  

ЗАВИВКИ ВОЛОССЯ ПРАСКОЮ 

 

Праскою може виконатися не тільки випрямлення але 

і укладання волосся локонами, завитками і хвилями. При 

цьому локони після застосування праски будуть більш 

природними . Волосся також слід вимити і висушити, 

нанести захисний засіб.  

Беремо вузьке  пасмо волосся, також починаючи з 

потиличної частини. Затискаємо її між пластинками праски 

і робимо один оберт  навколо. Після цього слід повільно і 

плавно просувати  праску вниз, у напрямку від кореня до 

кінців волосся. В результаті повинен вийти  гарний локон. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАВИВКИ ЛОКОНІВ ПРАСКОЮ 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ХВИЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ПРАСКИ 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ЛОМАНИХ ЛОКОНІВ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАСКИ 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАВИВКИ ВОЛОССЯ НА КОСИЧКУ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАСКИ 
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ТЕХНОЛОГІЯ УКЛАДКИ ВОЛОССЯ КІЛЬЦЯМИ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАСКИ 
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ВИКОРИСТАННЯ ЩИПЦІВ - ГОФРЕ. 

 

За допомогою щипців-гофре можна отримати різноманітні 

ефекти на прямому волоссі, на всій його масі або на 

окремих пасмах. Щипці-гофре мають набір пластин для 

різного ефекту гофрування та пласкі пластини для вирів-

нювання хвилястого волосся, так звані щипці-праски 

 

Послідовність гофрування волосся: 

— на чисте сухе волосся наносять лак або лосьйон для 

укладання, розчісують; 

— волосся скроневих і потиличної зон відділяють 

горизонтальним проділом, решту закріплюють зверху 

затискачами. Пасмо відокремлюють уздовж проділу й 

розміщують його між пластинами гофрувального апарата на 

необхідній висоті. Витримують 5 секунд І відпускають 

пластини, обережно просуваючи щипці вниз по пасму.  

Так виконують гофрування по всій довжині пасма, 

повторюючи дії на кожному наступному пасмі довкруж 

голови; горизонтальним проділом відділяють наступний 

ярус волосся й аналогічно гофрують його. Волосся після 

гофрування не розчісують 
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

ПРИ ЗАВИВЦІ ВОЛОССЯ ГАРЯЧИМ СПОСОБОМ 

 
1. Електрощипці повинні зберігатися у справному стані, 

бути безпечними в роботі і мати захист при 

випадковому дотиканні до струмоносних елементів. 

2. Не торкатися руками до стержня включених 

електрощипців - можна отримати опік. 

3. При виникненні будь-яких несправностей робота з 

устаткуванням мусить бути припинена до усунення 

цих несправностей. 

4. Забороняється розбирати електроінструмент і робити 

самостійно будь-який ремонт. 

5. Навіть під час короткочасної відсутності на своєму 

місці перукар забов’язаний вимкнути нагрівні 

прилади. 

6. Всі електронагрівні прилади повинні мати 

вогнетривкі підставки. 

7. Кожна перукарня повинна мати вогнегасник- не 

менше 1 на 100 квадратних метрів. 

8. На випадок пожежі треба негайно викликати пожежну 

команду по тел. 01 і до її прибуття вжити всіх 

необхідних і доступних заходів для гасіння джерела 

загоряння. 
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Словник термінів 

 

Гаряча завивка- завивка щипцями, нагрітими на 

нагрівальних приборах, чи електричними.  

Цей вид завивки був винайденний французьким перукарем 

Марселем Грато в 1875 році. Щипці для завивки 

виготовлялися з сталі особливого сорту й отримали назву 

від імені винахідника- «марсельські», мали різну товщину 

стержня. 

 

Каламіс- інструмент для завивки волосся у Стародавньому 

Єгипті, пізніше в Стародавній Греції та Римі; металевий 

стержень з кулеподібним завершенням і дерев’яною чи 

кістяною ручкою, який нагрівали на жаровні. 

 

Каламістра- рабиня у Стародавній Греції та Римі, яка 

кваліфіковано виконувала завивку волосся. Перша назва 

професійних перукарів. 

 

Кіпасис- римська рабиня, яка остаточно укладала волосся і 

оформляла зачіску, декорувала її, присипала кольоровими 

порошками, пудрою, обприскувала парфумами, есенціями. 

 

Ондуляція (від франц. Onduleux – хвилястий, 

хвилеподібний) - вид завивки гарячим чи холодним 

способом. 

 

Стружка- оформлення локонів у вигляді стружки. 
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1. Хто винайшов перші електричні щипці? 

2. Назвати будову електричних щипців. 

3. Які існують сучасні моделі електричних щипців? 

4. Які бувають покриття електричних щипців? 

5. Назвіть способи накручування волосся на електричні 

щипці. 

6. Яке призначення терморегулятора? 

7. Назвати способи використання праски для волосся? 

8. Яке призначення гофре? 

9. Техніка безпеки при роботі з електрощипцями. 
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