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пе реД МО вА

Волоссяізачіскавідіграютьунашомужиттідужеважливуроль.Волоссяє
носієм інформаціїпрофізіологічнийстанлюдини.Зачіскавпливаєнанастрій,
можеподаруватирадість,щастя,аможейзасмутити.Завиглядомволоссявизна-
чаютьрівенькультури,смакилюдини,їїсоціальнийстатус.

Зачіска—результатпраціперукарів,модельєрівідизайнерів.Вимогидосу-
часного майстра перукарської справи надзвичайно високі: глибокі теоретичні
знання, володіння прийомами та методами виконання стрижок, завивання та
укладанняволосся,йогофарбування,моделюваннязачісок.

Перукармаєбутиосвіченимупитанняхгігієни,безпекипраці,володітизнан-
нями з матерiалознавства, хімії, анатомії, біології; утілювати закони колорис-
тики, просторової композиції. Важливим компонентом професійного портрета
перукаряєкультура,знаннязетикитапсихології,уміннядоброзичливоконтак-
туватизлюдьми.Такожперукарповиненслідкуватизанапрямамимоди,озна-
йомлюватисязроботамисучаснихмайстрів,братиучастьуконкурсномурусі.

Передавторамистояловідповідальнезавдання—відтворитиспецифікупід-
готовки перукарів високого класу, узагальнити напрацювання та секрети, що
становлятьосновупідготовкивзакладахосвіти,опануватипервісніперукарські
знання,відновитинаціональніпрофесійніджерела,якіпередавалисядесятиліт-
тямивідмайстрівучням.Цяскарбницясамобутнятасамодостатня,алевона—
живий організм, тому завжди відкрита для нових технологій, нових бачень, до
співпрацітатворчогообмінузпрофесійнимишколамийтечіями,якісформува-
лисявіншихрегіонах,віншихкраїнах.

Упідручникувикористанодосвідпедагогівісучасніпідходимайстрів.Кож-
нийрозділ—цероздумийпошукивдалихформпоясненняскладногопрофесій-
ногоматеріалудлялегкогосприйняттяізапам’ятовування.

Підручникстворенонаосновіпрацьвидатнихкласиків-теоретиківперукар-
ськоїсправи—АнатоліяКонстантинова,ВалеріяКорнєєва,ФранцаГуске,Збіг-
нєваМарекатаїхніхпослідовників.

Підручник адаптований до Стандарту професійної (професійно-технічної)
освіти СП (ПТ) 05141.S.96.02-2017 з професії 5141 «Перукар (перукар-моде-
льєр)».Матеріалпідручникадаєзмогузакладамосвіти,кожномупедагогузасто-
суватийоговроботівідповіднодонавчальнихмодулівіпрофесійнихкомпетент-
ностей,досягтирезультатів,щовідповідатимутьвимогамдокожноїпрофесійної
кваліфікації.

Наталія Горбатюк, 
директор Київського вищого 

професійного училища 
швейного та перукарського мистецтва
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1.1. ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ ПЕРУКАРЕНЬ

Репутаціюперукарськогосалонувизначаютьзарівнемсервісу,якістюзапропо-
нованихпослугікваліфікацієюмайстрів.Іміджперукарністворюєтьсятакожзав-
дякидизайнуінтер’єруйробочихмісць,сучасномуобладнаннютаінструментам.

Визначальною ознакою салону може стати робота в ньому представників
однієї професійної школи або використання препаратів вiдомої парфумерної
фірми-виробника,спеціалізаціязвиконанняпевнихперукарськихчикосметич-
нихпослугабонаданняїхньогоповногокомплексу.

Перукарнібуваютьчоловічі,жіночі,дитячітазмішані.Рівеньоснащення,ком-
фортність умов обслуговування, різноманітність послуг визначають категорію
кожногопідприємства.ОднакусівонимаютьвідповідатиДержавнимсанітарним
правиламінормам,установленимМіністерствомохорониздоров’яУкраїни.

Перукарні можуть бути розміщені в окремих будівлях або в приміщеннях
громадських і торговельних центрів, вокзалів, лазень, будинках побутових по-
слуг,напершихіцокольнихповерхахжитловихбудинків.

Площа приміщень перукарні має відповідати вимогам санітарно-епіде-
міологічної служби. Перукарні на 1–2 робочих місця потребують приміщення
площеюнеменше15м2занаявностімiнiмальноїкiлькостiдопомiжнихпримiщень
(табл. 1.1).

Таблиця 1.1

розрахунок площi основних i допомiжних приміщень

Назва приміщення Розрахунок площі Площа, м2

Зала очікування на одне робоче місце 1,5, але не менше 0,75

Гардероб для відвідувачів на одне робоче місце не менше 0,3

Жіночий зал на одне робоче місце не менше 8,0

Чоловічий зал на одне робоче місце не менше 6,0

Універсальні зали на одне робоче місце не менше 8,0

Манікюрний кабінет на одне робоче місце не менше 6,0

Педикюрний кабінет на одне робоче місце не менше 6,0

Склад на одне робоче місце не менше 1,0

Кімната для персоналу на одне робоче місце не менше 0,75

Приміщення для прання на перукарню за розрахунком

Санвузол для персоналу на перукарню не менше 2,0

Санвузол для відвідувачів на перукарню не менше 2,0

Косметологічний кабінет на одне робоче місце не менше 12,0

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕРУКАРЕНЬРОЗДiл 1
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1.2.  Освітлення перукарень

Щоднявприміщенняхперукарні(рис. 1.1)проводятьсанітарно-гігієнічніза-
ходи.Столийкріслапередпочаткомробочогоднятапіслязакінченняроботи
з кожним клієнтом необхідно протирати вологою серветкою із застосуванням
дезінфікувальних засобів. Поточне очищення поверхонь, яких торкаються від-
відувачі(ручкидверей,бильцякрісел,раковинидлямиттяволосся,полиціро-
бочих місць та ін.), також здійснюють за допомогою дезінфікувальних засобів.
Разнамісяцьперукарнюзачиняютьнаоднузмінудляпроведеннядезінфекціїта
загальногоприбираннявсіхприміщень.

Прибиранняприміщеньідезінфекціюмеблівпроводятьугумовихрукавич-
кахзметоюзапобіганняподразненнюшкірирук.

1.2. ОсВІТлЕННЯ ПЕРУКАРЕНЬ

Для правильного визначення кольору та відтінку волосся при його фарбу-
ванні, точного виконання стрижок та укладок перукареві необхідне якісне по-
тужнейрівномірнеосвітлення.

Найкращим є природне освітлення, яке
рекомендують використовувати з макси-
мальноюефективністю.

Забезпечити необхідне освітлення при-
роднимшляхомпротягомусьогоперіодуро-
ботиперукарні,особливовосінньо-зимовий
період, неможливо. Тому виникає потреба
використання штучного освітлення, набли-
женогодоприродного(рис. 1.2).Йогозабез-
печують люмінесцентні світильники з роз-
сіювачами або плафонами з матового скла,

Рис. 1.1. Робочі зали перукарських салонів

Рис. 1.2. Освітлення салону
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Роздiл 1. Організація роботи перукарень

лампирозжарювання,економічніелектричнілампиновогопокоління,якінема-
ютьзасліплювальногоефекту.

На робочих місцях, окрім загального освітлення, передбачають місцеве. Як
джерело світла, застосовують пристрої місцевого освітлення на гнучких крон-
штейнах,щодаєзмогузмінюватинапрямоксвітловогопотоку,ізарматурою,яка
забезпечуєзахиснийкутнеменше30°.

Для запобігання зоровому дискомфорту та для захисту від дії прямого со-
нячноговипромінюваннянавікнахустановлюютьсонцезахисніпристосування
(козирки,жалюзі,штори).

1.3. сАНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБлАДНАННЯ

Уробочихприміщенняхперукареньзадопомогоюсистемопалення,венти-
ляціїтакондиціюванняпідтримуютьтемпературуповітря+18–20°С.Системи
вентиляціїрегулюютьрівеньвологостійумістгазоподібнихречовин,щовходять
доскладузастосовуванихпрепаратів,атакожвидаляютьізприміщеннянадмірне
тепло.

Відповідно до санітарних норм, усі перукарні з кількістю робочих місць
від3до10необхіднообладнатиприпливноювентиляцією,від10до20—при-
пливно-витяжною.Дляперукареньізвеликоюкількістюробочихмісцьбажане
кондиціюванняповітря.

Уперукарнях,дерозміщенонебільше3робочихмісць,допускаютьприродну
вентиляціючерезкватиркитафрамуги.

За відсутності в перукарні централізованого гарячого водопостачання
обов’язкововстановлюютьелектричніпроточнінагрівачіабоіншінагрівально-
опалювальніприлади.

1.4. РОБОЧЕ МІсЦЕ ПЕРУКАРЯ

Робоче місце перукаря обладнують різними за конструкцією туалетними
столиками або полицями, настінними дзеркалами, перукарськими кріслами
(рис. 1.3, а–в).Длярозміщенняінструментів,препаратівіперукарськоїбілизни
використовують тумбочки, візки та шухляди. Вони можуть бути як стаціонар-
ними,такіпересувними.Дзеркалавикористовуютьрізнихформ:прямі,овальні,
фігурнітаін.Розмірмаєбутинеменшийніж60×100см.

Уперукарняхустановлюютькріслазбильцямитапідставкамидляніг;вони
маютьвільнообертатися,атакожрегулюватисязависотою(рис. 1.3, г).

Рис. 1.3. Робоче місце перукаря: а — туалетний столик із дзеркалом; б — пересувні 
візки для інструментів; в — перукарське крісло; г — підставка для ніг клієнта

гвба
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1.5. Дезінфекція перукарських інструментів і пристосувань 

Длядітейвикористовуютьспеціальнікріслаабонакладнісидіння(рис. 1.4, 
а, б).

Розміщенняробочихмісцьмаєузгоджуватисяіззагальнимдизайнерськимрі-
шенням;крісларозміщуютьпоодномучипокількавздовжстінабовцентрізали.

Відстаньвідстінидокрісламаєбутинеменше70см,відстаньміжкрiслами
сусідніхробочихмісць—1,8м,аміжпаралельнимирядамимісць—неменше3м.
Загальнанорманаробочемісце—від4,5м2.

У перукарських залах використовують стаціонарні та пересувні сушарки
дляволосся.Мийкивсучаснихсалонахтакожбуваютьпересувнітастаціонарні
(рис. 1.5).

1.5. ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПЕРУКАРсЬКИХ  
ІНсТРУМЕНТІВ І ПРИсТОсУВАНЬ

Для забезпечення належних умов роботи в перукарнях здійснюють комп-
лекс санітарно-гігієнічних заходів: дезінфекцію, очищення, стерилізацію ін-
струментів,прибиранняприміщень,робочихповерхонь,обладнаннятощо.

Метоюзнезараженняперукарськихінструментівєзапобіганняпоширенню
хвороботворних мікробів та їхнє знищення. Існують два способи знезара-
ження—хімічнатафізичнадезінфекції.

Асортимент сучасних дезінфікувальних хімічних засобів постійно роз-
ширюється. До них належать готові до застосування засоби: водні розчини,
аерозолі та гелі. Обов’язковою умовою використання дезінфікувальних засо-
бівєсертифікативідповідності.Передвикористаннямтакихпрепаратівтреба
обов’язковоознайомитисязінструкцієющодоправилїхньогозастосування.

Стерилізація,абофізичнийспосібзнезараження,—цевикористанняпри-
ладів, які працюють за методом термічної, ультрафіолетової, ультразвукової,
кварцовоїабокомбінованоїдії.Використовуютьтакожстерилізатори,якіма-
ють сертифікати відповідності та дозволені для застосування Міністерством
охорониздоров’яУкраїни(рис. 1.6, с. 8). 

Стерилізацію проводять згідно з інструкціями щодо використання облад-
нання.Дляцьогонеобхідно:

а)металевий інструментпіслявикористанняочиститимеханічнимспосо-
бом,промитипроточноюводою,дезінфікуватитастерилізувати;

Рис. 1.4: а — дитяче крісло; б — накладне сидіння  
для дітей

Рис. 1.5. Стаціонарна  
мийка для волосся
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Роздiл 1. Організація роботи перукарень

б)інструментитапредмети,виготовленізпластичнихмас(щітки,гребінці
та ін.),післявикористаннямеханічноочистити,дезінфікувати,стерилізувати
задопомогоюприладів,призначенихдлявиробівізпластмаси;

в)різальнучастинуелектричнихмашинокдлястрижкиволоссяпіслявико-
ристаннямеханічноочистити,дезінфікуватитастерилізувати,корпуспротерти
розчиномдлядезінфекції;

г) змінні насадки, затискачі та бігуді після використання потрібно меха-
нічноочистити,помититеплоюводоютапродезінфікувати.

У кожній перукарні мають бути аптечки з медикаментами для зупинення 
кровотечі та дезінфекції шкіри.

1.6. ПЕРУКАРсЬКА БІлИЗНА Й ОДЯГ

Перукарськабілизна(рушники,серветки,пелерини,пеньюари)призначена
длязахистуодягуйобличчяклієнтавідзістриженоговолосся,хімічнихречовин
підчасвиконанняосновнихопераційупроцесіобслуговування(рис. 1.7).

Укожнійперукарнімаєбутизапасчистоїбілизнидлябезперервногообслу-
говуванняклієнтівпротягомдня.

Під час виконання стрижки й укладання волосся користуються синтетич-
нимипеньюарами;фарбуваннятахімічноїзавивки—одноразовимиполіетиле-

Рис. 1.6. Стерилізатори

Рис. 1.7. Перукарська білизна: а — рушники для миття волосся; б — рушники для  
обличчя; в — пелерини, г — пеньюари: чоловічий, жіночий, дитячий

а

г

б
в
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1.7. Вимоги до роботи перукаря та практичні поради

новими. Для кращого захисту шкіри перед одяганням пеньюара шию клієнта
прикриваютьбавовняноюсерветкоюабоодноразовимгігієнічнимкомірцем.

Рушникивикористовуютьпідчасмиттяголови.Практичнішезастосовувати
бавовнянірушники,алеможнакористуватисятакожодноразовими.

Пелерини частіше використовують наприкінці обслуговування — під час
укладаннятаоформленнязачіски.

Чистуйвикористанубілизнузберігаютьвокремихвідведенихдляцьогоміс-
цях.Використанубілизнуперутьупральняхабовперукарнізанаявностіспеціа-
льно відведених місць. Допускають використання програмованих машин авто-
матичноготипузатемпературиводи+90°С.

1.7. ВИМОГИ ДО РОБОТИ ПЕРУКАРЯ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Важливоювимогоювроботіперукаряєправильнаорганізаціяробочогомісця
тадотриманнясанітарнихігігієнічнихнорм.

Обов’язковоюумовоюприйманнянароботупрацівникаєнаявністьунього
медичноїкнижки.Медичнезасвідченнястануздоров’япроводятьсистематично,
черезкожні6місяців.

Під час роботи перукар тісно контактує з різними клієнтами, через що іс-
нуєреальназагрозаiнфiкування.Насампереднеобхідностежитизашкіроюрук,
митиїхабоздійснюватиїхнюдезінфекціюзадопомогоюспеціальнихзасобів.Не
можнапрацюватизпорізами,абсцесаминарукахабоіззахворюваннямишкіри.

Професіоналізм майстра підтверджує належний стан інструментів, якими
вінпрацює.Уперукарямаєбутинеменшедвохкомплектівінструментів,якіпо-
трібнопочерговознезаражувати.

Інструменти для роботи кожний майстер добирає поступово. Якiсними та
зручнимиінструментамилегкойприємнопрацювати.Використанняінструмен-
тівзапризначенням ідотриманнярекомендаційщододоглядузанимизначно
подовжуютьтермінїхньоїексплуатації.

Важливими в дотриманні гігієни є спеціальний одяг і взуття (рис. 1.8). Це
костюми,халати,блузонийкомбінезони.Законструкцією,оздобленнямікольо-

Рис. 1.8. Робочий одяг перукаря
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Роздiл 1. Організація роботи перукарень

ромодягможебутирізним,індивідуальнимабооднаковимдлявсіхмайстрівза-
кладу.Основнаумова:вінмаєбутиестетичнимізручним.

Якщоодягдоповнюютьрізноманітнимиприкрасами,товонинеповинніза-
важатимайструтаклієнту.

Взуттяперукаряповинновідповідатисанітарно-гігієнічнимвимогам.

Запитання та завдання

1. Згiднозякимивимогамиоблаштовуютьперукарнi?
2. Назвітьтипиперукарень.
3. Назвітьспособиосвітленняперукарень.
4. Якатемпературарекомендованадляробочихприміщеньперукарні?
5. Якиммаєбутиперукарськекрісло?
6. Якоюмаєбутиплощаодногоробочогомісцяперукарязгідноізсанітар-

ниминормами?
7. Чимзумовленийпрофесіоналізммайстра-перукаря?
8. Якимиєвимогидоодягутавзуттямайстра-перукаря?
9. Щоналежитьдоперукарськоїбiлизни?

10. Якнеобхіднозберігатичистутабруднубілизнувперукарні?
11. Якиммаєбутиробочийодягперукаря?
12. Чимзахищаютьклієнтапідчаснаданняперукарськихпослуг?
13. Зякоюметоюзнезаражуютьiнструменти?
14. Назвітьспособидезінфікуванняперукарськихінструментів.
15. Охарактеризуйтефiзичнийспосiбзнезараження.
16. Назвiтьсучасніхімічніметодидезінфекції.
17. Виконайтетестовізавдання.

1. Площаробочогомісцяперукарямаєстановити
А 4,5м
Б 1,8м

в 3м
Г 2м

2. Дозахиснихзасобівклієнтаперукарніналежать
А рушники
Б захиснийекран

в комірець
Г пеньюар,пелерина,комірець

3. Знезараженняінструментівспрямованена
А запобіганняпоширеннюхвороботворнихмікробів
Б механічнеочищеннятазнищеннямікробів
в запобіганняпоширеннюхвороботворнихмікробівтанаїхнєзнищення
Г запобіганнязабрудненню

4. Кип’ятінняуводі,використанняприладів,якіпрацюютьзаметодомтер-
мічної,ультрафіолетової,ультразвукової,кварцовоїабокомбінованоїдії,—це

А фізичнийспосібзнезараження
Б хімічнийспосібзнезараження
в механічнеочищення
Г фізичнийтахімічнийспособизнезараження
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Підчаснаданняперукарськихпослугкористуютьсярізноманітнимиінстру-
ментами,якіумовноподіляютьнатакігрупи:

•інструментидлярозчісуванняволосся;
•різальніінструментидлястрижкиволосся;
•інструментидляукладанняволосся;
•інструментидлязавиванняволосся.

Інструменти—цезнаряддяпраціперукаря,якізастосовуютьдлявиконання
різноманітнихопераційізволоссям.

Професійніінструментивиготовляютьзіспеціальнихінатуральнихматеріа-
лів за технологіями, які забезпечують міцність, пружність i гладкість поверхні
інструмента,стійкістьдовзаємодії зхімічнимипрепаратамитадіїпідвищених
температур,атакожзапобіганнянамагнічуваннютаелектризації.

Пристосуваннявідіграютьдопоміжнуроль,вонизабезпечуютьякісневико-
нанняперукаремсвоєїроботи.

2.1. ІНсТРУМЕНТИ ДлЯ РОЗЧІсУВАННЯ ВОлОссЯ

Гребінці. Гребінці бувають: металеві (алюмінієві, дюралеві); неметалеві
(пластмасові,капронові,ебонітові,кістяні,галалітові,целулоїдні,силіконові).

Гребінцізазвичайскладаютьсязручки,
обушкатазубців(рис. 2.1).Гребінцірозріз-
няють за довжиною, шириною, частотою
та розміром зубців. Застосовують також
гребінці без ручки. Найпоширеніші гре-
бінці—пластмасові.

Під час роботи з хімічними препара-
тами або вологим волоссям застосовують
неметалевігребінці.

Залежновідпризначеннягребінціподіляютьнатакігрупи:
без ручки:
•однорідні;
•комбіновані;
з ручкою:
•звичайноюзаокругленою;
•видозміненою(«хвостик»,«вилочка»).

В однорідних гребінцях частотазубцівнавсійповерхніоднакова.Їхвикористову-
ютьдлярозчісування,укладаннятастрижкигустоговолосся (рис. 2.2, с. 12).

Комбіновані гребінцімаютьчастітарідкізубці. Їхзастосовуютьужіночих і
чоловічихзалахдлярозчісування,стрижки,холодноготагарячогоукладанняво-
лосся(рис. 2.3, с. 12).Сучаснімоделікомбінованихгребінцівзанаявностізубця-
гачказабезпечуютьзручневідокремленняпасомпідчасстрижки.

Гребінцямиіззаокругленоюручкоюкористуютьсядлярозчісуванняволосся
впроцесіфарбування(рис. 2.4, а, с. 12).

ІНсТРУМЕНТИ, ПРИсТОсУВАННЯ  
ТА ЕлЕКТРООБлАДНАННЯ ПЕРУКАРЕНЬ

РОЗДiл 2

Рис. 2.1. Будова гребінця: 1 — зубцi; 
2 — обушок; 3 — ручка

3

1

2
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Роздiл 2. Інструменти, пристосування  та електрообладнання перукарень

Гребінцями з гострою ручкою-«хвостиком» зручно розподіляти волосся на
пасма,нимикористуютьсядлянакручуванняволоссянабігудітакоклюшки,для
мелірування(рис. 2.4, б).

Гребінецьзручкою-«вилочкою»використовуютьпідчасукладанняволосся
(рис 2.4, в).

Функціональністюгребінцівобумовленіїхніновірозробки:
•гребінці для стрижки короткого волосся машинкою — для роботи з дріб-

нимидеталямичоловічихстрижок(рис. 2.5, а, б);
•гребінець-«флатопер»—дляконтролюнахилурізальногоінструментавід-

носноповерхніголови,длястрижокізплатформою(рис. 2.5, в);
•гребінцізгачками—длямелірування;
•фігурнігребінці—дляствореннярельєфнихлінійукладки;
•гребінець-«страйпер»—длямелірування(рис. 2.5, г);
•гребінці-щіточки—дляфарбування.

б

a

в

Рис. 2.4. Гребінці: а — із заокругленою ручкою; б — з ручкою-«хвостиком»;  
в — з ручкою-«вилочкою»

Рис. 2.3. Комбіновані гребінці
Рис. 2.2. Гребінцi з однорідним  

розміщенням зубців

Рис. 2.5. Гребінці: а, б — гребінці з ручкою; в —  «флатопер»; г —  «страйпер»

a б

в г
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2.1. Інструменти для розчісування волосся

прийоми тримання гребінця.Залежновідоперацій,користуютьсярізними
прийомамитриманнягребінця:

•гребінець тримають за обушок зубцями донизу, великий палець і мізи-
нець—ізвнутрішньогобоку;указівний,середній,підмізинний—іззовніш-
ньогобокугребінця.Длявиконанняхолодногоукладаннягребінецьтрима-
ютьуправій,длягарячого—улівійруці(рис. 2.6, а);

•гребінецьулівійруцізубцямидогори,великийпалецьнаобушку,указів-
ний—назубцях,іншіпальціпідтримуютьгребінецьзовні(тушуванняво-
лосся)(рис. 2.6, б);

•гребінецьулівійруцізубцямидонизу,великийпалець—ізвнутрішнього
боку,указівний—іззовнішньогобокугребінця(вичісуванняволоссяпід
частушування)(рис. 2.6, в);

•неробоче положення: гребінець тримають у лівій руці зубцями в долоню,
великийпалецьпритискаєйогододолоні(підчаснакручуванняволосся)
(рис. 2.6, г);

•взаємодіягребінцятаножицьпідчасстрижки:гребінецьіножиці—упра-
війруці,кільценожиць—напідмізинномупальці,великийпалецьпритис-
каєгребінецьдоножиць,зубцігребінцяспрямованідопальців(рис. 2.6, ґ);

•гребінецьтримаютьуправійруцізубцямидонизу,великийпалець—зйого
внутрішньогобоку,усіінші—зовні(розчісуванняволосся)(рис. 2.6, д);

•гребінець тримають у лівій руці зубцями в долоню, мізинець притискає
йогододолоні(накручуванняволосся)(рис. 2.6, е);

•гребінецьтримаютьуправійруцізубцямивідсебе,великийпалецьпритис-
каєгребінецьдокулака.

Післяобслуговуваннякожногоклієнтагребінецьзапотребимеханічноочи-
щують,миютьмильнимрозчином,дезінфікують.

Рис. 2. 6. Прийоми  
тримання гребінця 

a

б

в

д

г ґ е

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



14

Роздiл 2. Інструменти, пристосування  та електрообладнання перукарень

Щітки можуть бути різного діаметра, розміру та форми — плоскі, круглі,
зпластмасовими,металевимиабощетинистимизубцями(рис. 2.7).Запризна-
ченнямрозрізняютьтаківидищіток:

•круглі«брашинг»—дляукладанняволоссяфеном,вирівнюванняволосся,
формуваннялоконів(рис. 2.7, а, б);

•плоскі—длярозчісуванняволоссятамасажуголови(рис. 2.7, в);
•плоскі каркасні «бомбаж» — для укладання волосся феном, підняття во-

лоссябілякореняпідчасукладання(рис. 2.7, г–д);
Наринкуперукарськогоінструментупредставленітермощітки,яківодночас

іонізуютьтаоздоровлюютьволосся.
Обов’язковим є чищення щіток за допомогою спеціального пристосування,

миття мильним розчином і проточною водою, а також дезінфікування щітки
післяобслуговуваннякожногоклієнтайнаприкінціробочогодня.

2.2. ІНсТРУМЕНТИ ДлЯ сТРИЖКИ ВОлОссЯ

Ножиці (рис. 2.8).Перукарськіножицібуваютьпрямі(згладкоюповерхнею
робочогополотна)ізубчасті(зрельєфноюповерхнеюполотна)—філірувальні
тапрапорні.

Ножицівиготовляютьзвисокоякісноїлегованоїсталізантикорозійнимпо-
криттямізхрому,титанутощо.Сучаснізразкиножицьмаютьантиалергійнепо-
криття,буваютьзмікронасічкою,алмазнимнапиленням.

Рис. 2.7. Види щіток: а — щітки «брашинг» на металевій основі з функціональними  
ручками; б — щітка «брашинг» із щетинистими зубцями; в — щітки плоскі; г — щітки 

місяцеподібні; ґ — щітка «бомбаж» зі щетинистими зубцями;  
д — щітка «бомбаж» каркасна двобічна

a

б

в

г

ґ

д

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



15

2.2. Інструменти для стрижки волосся

Прямі ножиці призначенідлястрижки,окантування,тушування,філірування
волосся,стрижкивусівіборід(рис. 2.9).

Обидваполотнаножицьпрямітарізальні.Ножиціможутьматиполотназав-
довжки4,5–6,5см(рис. 2.10),гоструаботупуформукінців,обмежувач,упор-під-
силювачдлямізинцянакільці.

 Довжина полотна ножиць Довжина ножиць
 у міліметрах у міліметрах

Рис. 2.10. Шаблон визначення розміру полотен перукарських ножиць

45–50 мм

4,5”

5,0”

5,5”

6,0”

6,5”

112–120 мм

52–58 мм

130–135 мм

64–68 мм

140–145 мм

70–75 мм

150–157 мм

77–80 мм

160–167 мм

Рис. 2.9. Ножиці з прямими полотнами 

Рис. 2.8. Складові частини ножиць:
1 — кiльця; 2 — важiль; 3 — робоче  

полотно; 4 — жало; 5 — кiнчик;  
6 — обушок;

7 — гвинт; 8 — обмежувач

a
б

1

8

2

7
6

5

4 3

Довжина ножиць
у дюймах
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Роздiл 2. Інструменти, пристосування  та електрообладнання перукарень

Якістьстрижкизалежитьвідгостротиножиць.Їхзаточуютьтількифахівці,
аякістьзаточуванняперевіряютьнарозпушеномушматочкуватичиволоссі.

Філірувальні ножицівикористовуютьдляпроріджуванняволосся.Вонибу-
ваютьоднобічнітадвобічнізрізноюформоюічастотоюзубців(рис. 2.11, а–в).

Перукармаєдотримуватисятакихвимогщододоглядузаножицями:
•некористуватисяперукарськиминожицямивпобуті;
•зберігатиножиціуфутляріабонаспеціальнійпідставцідляножиць;
•стежитизаїхньоючистотою;
•берегтивідударів,вологи,впливухімікатів;
•регулярнопросушувати,змащуватийзаточувати;
•заточуватиножицівспеціалізованіймайстерні;
•уміти регулювати ножиці, зокрема положення та ступінь закрученості

гвинта.

Прапорні ножиці застосовують для одно-
часноїстрижкитафіліруванняволосся.Одне
полотноножиць—ізфігурноюнасадкою,яка
буваєрізноїформи,адругеможебутипрямим
абозубчастим(рис. 2.12). 

Після стрижки такими ножицями пасма
на кінцях мають вигляд, який відповідає
формінасадки.Рис. 2.12. Прапорні ножиці

a б

в

Рис. 2.11. Філірувальні ножиці: а — однобічні з класичним рельєфом полотна,  
б — двобічні з класичним рельєфом полотна; в — однобічні з різноманітними  

рельєфами полотен
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2.2. Інструменти для стрижки волосся

Інновації в розробленні моделей перукарських ножиць пропонують багато
фірм-виробників. Основною метою сучасних змін є забезпечення максималь-
ногокомфортуфахівцю,зручностітаякісногорезультатувроботінадбудь-якою
стрижкою(рис. 2.13).

Новаційдосягаютьзавдякиергономічнійформі,точномубалансуваннюно-
жиць,високоякіснійсталі.

Існуютьмоделіножицьспеціальнодляперукаря-шульги.
Прийоми тримання ножиць. Перший прийом—основнийробочий:ножиці

тримають у правій руці, великий палець фіксує нижнє кільце, підмізинний —
верхнє, указівний та середній пальці охоплюють верхній важіль ножиць (рис. 
2.14, а).Якщоєпідсилювач,наньомузнаходитьсямізинець.Працюєтількиве-
ликийпалець.Положенняножицьгоризонтальне.

Другий прийом—положенняпальціваналогічне,аледолоняповернутавгору,
кінціножицьспрямованідонизу.Положенняножицьпідкутом(рис. 2.14, б).

Третій прийом—неробочий:ножицізнімаютьізвеликогопальця,утримують
удолонііншимипальцями(рис. 2.14, в).

Длявиконаннястрижкиважливозасвоїтиприйомитриманняножицьігре-
бінця. Лівою рукою здебільшого утримують пасма волосся, правою — ножиці.

a б в

Рис. 2.14. Прийоми тримання ножиць: а — горизонтальне положення;  
б — положення під кутом; в — неробоче положення

Рис. 2.13. Ножиці новітніх моделей
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Роздiл 2. Інструменти, пристосування  та електрообладнання перукарень

Гребінецьпереходитьзапотребидолівоїчиправоїруки.Ножиціможутьзнахо-
дитисьуробочомуабонеробочомуположенні(рис. 2.15).

Бритви.Уперукарняхвикористовуютьнебезпечнітабезпечнібритви.
Небезпечні бритви (рис. 2.16) застосовують тільки для стрижки та філіру-

ванняволосся.
Безпечні бритвимаютьзміннелезо.Звичайнібезпечнібритвизвідкритимле-

зомзастосовуютьдлястрижкитапідбриванняпушковоговолосся.
Філірувальні безпечні бритви, філірувальні ножі із зубчастими насадками

використовуютьдлястрижкитафіліруванняволосся(рис. 2.17).Укомплектідо
філірувальногоножаєнасадкидлярізнихтехнікстрижки.

Післяобслуговуваннякожногоклієнтанебезпечнубритвудезінфікують,ав
безпечнійбритвізастосовуютьіндивідуальнелезо.Бритвизберігаютьуфутлярі
абочохлі.

Рис. 2.15. Прийоми тримання ножиць і гребінця

Рис. 2.16. Складові частини небезпечної 
бритви:

1 — клинок; 2 — головка; 3 — робоче по-
лотно; 4 — спинка (обушок); 5 — п’ятка;  
6 — шийка; 7— хвостик; 8 — заклепка;  

9 — поперечнi насiчки; 10 — жало;  
11 — ручка-футляр

Рис. 2.17. Філірувальна  
безпечна бритва

1

2 3 4

4

5 6

78

8

910

10
11
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2.2. Інструменти для стрижки волосся

прийоми тримання бритви. Перший прийом—бритвутримаютьуправійруці,
великийпалецьзнаходитьсянашийці,упираючисьуп’ятку.Прицьомувказів-
ний,середнійтабезіменнийпальцірозміщенінаспинцібритви,мізинець—на
хвостику,лезобритвиспрямованедонизу(рис. 2.18, а).

Другий прийом — положення пальців, як і в першому прийомі, але долоня
майстраспрямованавгору,алезобритви—донизу(рис. 2.18, б).

Третій прийом—положенняпальців,якпідчаспершогоприйому,тільките-
перлезоспрямованевгору,аклинокіручкастановлятьоднеціле(рис. 2.18, в).

електричні машинки.Машинкидлястрижкиволоссябуваютьтрьохвидів:
вібраційні,роторнійакумуляторні(рис. 2.19).Машинкипрацюютьвідмережпо-
стійноготазмінногоструму(220В).

Вібраційні машинки мають суцільний корпус із різальною частиною, елек-
тричнийвібромотор.Занаявностіодногоножа,щонезнімається,регулювання
висотизрізуванняволоссяздійснюютьзадопомогоюнасадокабоспеціального
важеля.

Роторні машинки завдякиелектричномумоторузчерв’ячноюпередачеюпра-
цюють з меншою вібрацією. Мають чотири види змiнних ножів, які необхідно
заточувати.Ножідомашинокнумеруютьвідповіднодовисотизрізанняволосся:
1/20мм—длязняттяпушковоговолосся,окантування;1/10мм—дляоканту-
вання;1мм—перехіднийніж;3мм—длястрижки.

Рис.2.18. Прийоми тримання бритви

a б в

Рис. 2.19. Види електричних машинок: а — вібраційна; б — роторна;
в — акумуляторна; г — тример; ґ — шейвер; д — мінімашинка

a б в

г
ґ д
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Роздiл 2. Інструменти, пристосування  та електрообладнання перукарень

Акумуляторні машинкипрацюютьвідбатарейокабоакумуляторів,атакожза
потребивідмережіелектропостачання,щопідвищуєїхнюпрактичність.

Професійнімашинкиукомплектовуютьнасадкамипідномерами1,2,3,4,5,
якідаютьможливістьстригтиволоссянадовжинувід3до15мм.

Машинкоювиконуютькороткічоловічі,жіночітадитячістрижки,стрижку
«наголо».Стрижкумашинкоюздійснюютьпосухомуволоссю,рухаючисьпроти
напрямкуйогоросту,починаючивідкрайовоїлінії.

Користуються великим попитом мінімашинки, призначені для виконання
точнихробіт,створеннямалюнківскладноїконфігураціїнаповерхніволосяного
покриву.

Ринок професійного перукарського інструменту пропонує такі різновиди
акумуляторнихмашинок,яктримери,шейверитамінімашинки.

Під час роботи електричною машинкою перукар має дотримуватися таких 
вимог:

•небратимашинкумокримируками;
•перевіряти справність машинки, цілісність ізоляційного покриття елек-

тричногопроводу;
•невмикатимашинкувмережу,непризначенудляперукарськихелектро-

інструментів;
•нестригтимокреволосся;
•працюватимашинкоюбезперервнонебільше30хв;
•передзаміноюножіввимикатимашинкузмережі;
•чиститимашинкуспеціальноющіткою;
•уразіраптовоїнесправностіприпинитироботутазвернутисяподопомогу

доспеціаліста;
•виконуватизаточуванняножів,щознімаються,успеціалізованихмайстернях;
•періодичноперевірятитехнічнийстанмашинки.

2.3. ІНсТРУМЕНТИ ДлЯ УКлАДАННЯ ВОлОссЯ

Укладання волосся виконують за допомогою бігуді, термощипців (плойок)
іфенів.

Бігуді.Уперукарняхзастосовуютьтакіосновнітипибігудідлянакручування
волосся(рис. 2.20):

•пластмасовi,циліндричноїформибезпланки,щофіксуютьсяшпилькою;
•пластмасові,циліндричнізшипамизаввишки1–5мм;
•спіралеподібні;
•м’які,виготовленізпоролону,гумовібігуді(папільйотки);
•м’які,стрічкоподібні;
•металеві,циліндричнізотвораминаповерхні,щопритискаютьсяпланкою

дляутриманнякінцівпасма,іпрогумованоютасьмою;
•термобігуді.

Бігудімаютьбутичистими,їхрегулярномеханічноочищують,миютьмиль-
нимрозчином,дезінфікують.

Термощипці. За допомогою термощипців можна отримати різноманітні
ефектинапрямомуволоссі,навсіййогомасіабонаокремихпасмах.
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2.3. Інструменти для укладання волосся

Електричні щипці складаються з корпусу-стрижня діаметром 10–38 мм, ва-
желязжолобом,якийпритискаєтаутримуєкінціволосся,ручкизелектричним
проводомівилкою(рис. 2.21, с. 22).

Сучаснімоделіелектричнихщипцівмаютьрізнуконфігураціютакомплекту-
ютьсярізниминасадками:

•щипцііззатискачемтрикутноїформидляформуваннялоконів;
•спіральніщипці;
•щипцізрельєфнимипластинами(гофре);
•подвійнітапотрійніщипці;
•щипці з плоскими пластинами — «праски», за допомогою яких можна не

лишевирівнювати,айнакручувативолосся;
•автоматичніелектрощипці.

Щипці оберігають від потрапляння на їхню робочу поверхню косметичних
засобів для укладання волосся. Однак ними не можна накручувати мокре та
брудневолосся.Зповерхніщипцівпотрібносистематичновидалятибруд і за-
лишкилаку.

Термощiтки.Принципдіїтермощітокзаснованийнаобертанніробочоїчас-
тинищіткийподаваннінагрітогоповітрякiлькохтемпературнихрежимів.За-
стосуванняцихінструментівдаєможливістьстворюватилокони,хвилi,розгла-
джуватипасмаволосся,надаватийомуоб’єму (рис. 2.22, с. 22).

Фени.Професійніфенимаютьрізнуконструкціютадизайнерськерішення,
вониповинніматипотужністьвід1800Вт.

Рис. 2.20. Види бігуді
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Роздiл 2. Інструменти, пристосування  та електрообладнання перукарень

Фенскладаєтьсязкорпусу,уякомурозміщеніелектродвигун,нагрівач—спі-
ральабовентилятор.Доручкикорпусуприєднанийелектричнийпровідзвил-
кою,якиймаєбутидостатньодовгим,приблизно3м.

Важливоюособливістюфенаєможливістьспрямовуватипідігрітеповітряна
точновизначенузонуволосяногопокриву.Доповнюютьфениспеціальнимина-
садками,щознімаються:

•форсункоюзповздовжньоющілиною-концентратором(рис. 2.23, а);
•дифузором(рис. 2.23, б).

Задопомогоюсучаснихмоделейфенівздійснюютьлікувальніпроцедуридля
волосся,наприкладзавдякивикористаннюіонізованогопотоку.

Лагодитиелектричніінструментимаютьвиробникиабокваліфікованіспеціа-
лісти.

Рис. 2.21. Електричні щипці

Рис. 2.22. Термощітки
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2.5. Електрообладнання перукарень

2.4. ПРИсТОсУВАННЯ ДлЯ ДОВГОТРИВАлОГО  
ЗАВИВАННЯ ВОлОссЯ

Длядовготривалогозавиванняволоссявперукарняхвикористовуютьбігуді,
коклюшки,м’якібігуді(папільйотки)іформери.

коклюшкибуваютькласичноїтавидозміненоїформи.Їхвиготовляютьзде-
ревачипластмаси,стійкоїдодіїхімічнихпрепаратів.Фіксуютькоклюшкизадо-
помогоюпрогумованоїтасьми(рис. 2.24).

Класичні коклюшки—церівнігладкістрижні,звуженіпосередині,зрозши-
реннямнакінцяхабозхвилястоюповерхнею,відзавиваннянанихутворюється
завитокприродноїформи.Коклюшкивиготовляютьзавдовжки6–10см,діамет-
ромпосередині5–15мм.

Коклюшкидаютьможливістьотриматизавитокоригінальноїформи,щовід-
різняєтьсявідприродної.Наприклад,спіральні коклюшки застосовуютьдляотри-
мання спіральних завитків; шпилькоподібні — для гофрованих завитків; папіль
йотки —дляотриманняоб’ємнихзавитківзнезначноюзміноюструктуриволосся.

2.5. ЕлЕКТРООБлАДНАННЯ ПЕРУКАРЕНЬ

Уперукарняхзастосовуютьрізноманітнуелектроапаратурудлясушінняво-
лосся, прискорення хімічних процесів фарбування, довготривалого завивання,
дезінфікуванняінструментів.

сушарки (сушуари)буваютьрізнихконструкцій:стаціонарні—закріплені
настінах,зіспеціальнимикріслами,пересувнінароликах.Усімоделімаютьана-
логічнийпринципдії:усушильномуплафоністворюютьсяпотокитеплогопо-
вітрязтемпературою+70–200°С(рис. 2.25, с. 24).Параметривстановлюютьза

Рис. 2.23. Фени: а — електрофен з насадкою-соплом; б — насадка-дифузор 

a б

Рис. 2.24. Види коклюшок: а — класичні; б — видозмінені

a б
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Роздiл 2. Інструменти, пристосування  та електрообладнання перукарень

допомогою регуляторів температури та часу
індивідуальнодлякожногоклієнта.

клімазони. Ці апарати використовують
дляприскоренняхімічнихпроцесівзавивання
та фарбування волосся (рис. 2.26). У кліма-
зонах за допомогою комп’ютерної програми
встановлюють оптимальну температуру та
часвитримуванняхімічноїсумішізалежновід
структурийстануволоссяклієнта.

2.6. ПРИсТОсУВАННЯ ДлЯ ПЕРУКАРсЬКИХ РОБiТ

Пристосуваннямидляперукарськихробітє:
•затискачі(«вусики»,«краби»,«качечки»)металевічипластмасовідляфік-

сування волосся в процесі розподілу на зони та пасма, під час стрижки,
укладаннятафарбування(рис. 2.27, а, б, в);

•пластмасовішпилькидлязакріпленнябігуді(рис. 2.27, г);
•шпилькидлявиконаннязачіски(рис. 2.27, ґ);
•щіточкадлязняттязістриженоговолоссязобличчяташиї(рис. 2.27, д);
•пульверизатор(рис. 2.27, е);
•пристосуваннядлячищеннягребінцівіщіток(рис. 2.27, є);
•підставка-тримачдляножиць(рис. 2.27, ж);
•екрандлязахистуобличчя(рис. 2.27, з);
•сіточкадляволоссядлязахистуйогопідчасвисушування(рис. 2.27, и);
•гумовірукавичкидлязахистуруквіддіїхімікатів(рис. 2.27, і, с. 26);
•мисочкизпрогумованимдномабонапрогумованихніжкахдляприготування

барвників,засобівдлялікування,фіксуваннятазавивання(рис. 2.27, ї, с. 26);
•пресдлявичавлюванняфарби(рис. 2.27, й, с. 26);

Рис. 2.26. Клімазони

Рис. 2.25. Електросушарки
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2.6. Пристосування для перукарських робiт

•пензлідлярозведеннятананесенняпрепаратів(рис. 2.27, к, с. 26);
•гачкидлявиконаннямелірування(рис. 2.27, л, с. 26);
•шапочкадлямелірування(рис. 2.27, м, с. 26);
•фольгадляфарбування(рис. 2.27, н, с. 26);
•вагидлязважуванняхімічнихікосметичнихзасобів(рис. 2.27, о, с. 26);
•тримачінарізувачфольги(рис. 2.27, п, с. 26);
•лотокдлязахистушиїпідчасхімічногозавивання(рис. 2.27, р, с. 26);
•комір-накидкадлявиконанняокантуваннядовгоговолосся(рис. 2.27, с, с. 26);
•комірці,тубадлязберіганнякомірців(рис. 2.27, т, с. 26);
•губки,спонжідлянанесенняхімічнихпрепаратів(рис. 2.27, у, с. 26);
•утеплювальнийковпакдляволосся(рис. 2.27, ф, с. 27);
•гребіньдлязняттязалишківфарби(рис. 2.27, х, с. 27);
•мірнийстаканчикабомензурка(рис. 2.27, ц, с. 27);
•таймердляконтролюваннячасуперукарськоїоперації(рис. 2.27, ч, с. 27);
•вінчикдлязмішуванняфарби(рис. 2.27, ш, с. 27)
•аплікатордлязмішуваннятананесенняпрепарату,фарби;шейкердлязмі-

шуваннябарвників (рис. 2.27, щ, с. 27);

ґ д е

є
ж

з
и

a г

вб

Рис. 2.27. Пристосування для перукарських робіт
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Роздiл 2. Інструменти, пристосування  та електрообладнання перукарень

і ї й

с

у
т

к

ро

л

м

н

п

Рис. 2.27. Пристосування для перукарських робіт (продовження)
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  Запитання та завдання

ф

 Запитання та завдання

1. Якурольвідіграютьінструментивроботіперукаря?
2. Наякігрупиподіляютьперукарськіінструменти?
3. Гребінціякихвидіввикористовуютьуперукарні?
4. Назвітьінструментидляукладанняволосся.
5. Назвітьтипиножицьтаїхнівідмінності.
6. Длячоговикористовуютьнебезпечнітабезпечнібритви?
7. Охарактеризуйтерізнітипимашинокдлястрижкиволосся.
8. Якиминасадкамиукомплектовуютьмашинкидлястрижкиволосся?
9. Назвітьінструментидлядовготривалогозавиванняволосся.

10. Охарактеризуйтепристосуваннядляперукарськихробiт.
11. Зякоюметоювикористовуютьсушуар?
12. Чимфенивідрізняютьсявідсушуарів?
13. Якимобладнаннямоснащенісучасніперукарні?
14. Назвітьрізновидиелектроінструментівдлягарячогоукладанняволосся.
15. Виконайтетестовізавдання.

1. Дляфарбуванняволоссяпризначенийгребінець
А «страйпер»
Б «флатопер»

в комбінований
Г однорідний

2. Клімазонвідрізняєтьсявідсушуара
А способомподаннятепла
Б конструкцією
в наявністютаймера
Г конструкцієютаспособомподаннятепла

3. Длявиконаннямалюнківнакороткихстрижкахвикористовують
А мінімашинку
Б тример

в мінімашинкутатример
Г будь-якумашинку

х

ц

ч

ш

Рис. 2.27. Пристосування для перукарських робіт (продовження)

щ
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3.1. ШКІРА

Шкіра—зовнішнійпокривтілалюдини.Цеважливийорган,якийсклада-
єтьсязкількохшарівімаєбагатоутворень:сальнійпотовізалози,м’язи,щопід-
німаютьволосся,кровоносніталімфатичнісудини,нервовіволокнайтактильні
рецептори.

Шкіравиконуєчотириосновніфункції:захисну,підтриманняпостійноїтем-
пературитіла,секреторнутарецепторну.

Захисна функція. Шкіра утворює щільний еластичний бар’єр, що регулює
водний баланс організму. Сало й піт, які продукуються залозами, утворюють
кисле середовище, що перешкоджає розмноженню бактерій. Пігмент меланін,
якийміститьсявшкірі,відфільтровуєшкідливіпроменісонця.Піддієюсоняч-
ногосвітлавшкіріутворюєтьсявітамінD,необхіднийдлянормальногообміну
речовинворганізмі.

Підтримання постійної температури тіла. Волосся, м’язи, що піднімають
волосини,потовізалозиберутьучастьупідтриманнітемпературитіла+36,6°С.
Ухолоднупогодум’язиволосянихфолікулівпіднімаютьволоссятак,щонадпо-
верхнеюшкіриутворюєтьсяізолюючийшартеплогоповітря.Успекупотовіза-
лозививодятьводу,яка,випаровуючись,охолоджуєтіло.

Секреторна функція. Шкірнесалостворюєзахиснуплівку,змащуєшкірута
волосся,захищаєїхвідводи.Зпотомзтілавиводятьсязайвіводатасолі.Через
шкірувідбуваєтьсягазообмін(виділяєтьсявуглекислота,поглинаєтьсякисень).

Рецепторна функція.Підверхнімшаромшкірилокалізуютьсянервовізакін-
ченнятазначнакількістьрецепторів.Численнічутливінервовізакінчення,або
рецептори,сприймаютьтепло,холод,більтощо.

Шкіраскладаєтьсязтрьохшарів:епідермісу,дермитапідшкірноїклітковини
(рис. 3.1).

Епідермісмаєп’ятьшарiв:
• роговий,якийєщільним,пружнимізахищаєшкірувідпоранень.Частина

йогоклітинпостійнооновлюється;
• блискучий —безбарвнийіпрозорий,уякомунемаємеланіну,алеєкератин,

основнийпротеїнволосся;


БУДОВА ШКІРИ ТА ВОлОссЯРОЗДiл 3

Рис. 3.1. Будова шкіри:
1 — епідерміс; 2 — дерма,  

або власне шкiра; 3 — підшкірна 
клітковина;

4 — потова залоза; 5 — волосяний 
фолiкул; 6 — сальна залоза

1

2

3

4

5

6
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3.2. Волосся

• зернистий,якийзнаходитьсяміжм’якшимиживимиклітинамипідниміза-
тверділимимертвимиклітинаминадним.Вінскладаєтьсяіззернистоїтканини;

• шипуватий,щоскладаєтьсязрізнихклітин.Нижчезернистогошаруроз-
міщенішипуватіклітини—м’якіші,живішійактивніші.Піднимизнаходяться
клітини,щомістятьмеланін,—пігмент,якийзабарвлюєшкіру;

• базальний (зародковий) —найнижчийшарепідермісуймісценайактивні-
шогоросту,депродукуєтьсяпігментмеланін.Поглинаючиультрафіолетовіпро-
мені,меланінзмінюєколіршкіринатемніший.Вінвходитьдоскладубілкакера-
тинутазабарвлюєволосся.

Дерма міститься під епідермісом. Верхня її частина складається з волокон
протеїнів—колагенуйеластину.Вонинадаютьшкіріпружностійеластичності.
У дермі розміщені кровоносні та лімфатичні судини, м’язи, що піднімають во-
лосину, нервові закінчення та сальні залози. Пошкодження дерми викликає
відчуттяболюзвиділеннямкрові,упроцесізагоюванняутворюютьсярубціта
шрами. У сосочковому шарі є рецептори, які забезпечують тактильні відчуття,
відчуттятепла,холодутаболю.Нижнячастинадерми,сітчастийшар,—цене-
щільнесплетенняклітин.

Підшкірна клітковина. Нижче дерми знаходиться підшкірна клітковина,
абогіподерма.Вонаскладаєтьсязширокоїсіткиволокон,міжякимирозміщені
жировіклітини.Безпосередньонадгіподермоюабовнійзнаходятьсяосновиво-
лосянихфолікулів.

Клітинипідшкірноїклітковининагромаджуютьусобічастинкижиру,якімо-
жутьповністюїхзаповнити.Жирпідшкірноїклітковини—цесвоєріднийзапас
поживнихречовин,якіорганізмвикористовуєпідчасголодування;вінзахищає
йоговідохолодження,пом’якшуєструсийудари.

Шкірне сало.Сальнізалозилокалізуютьсявшкірійвідкриваютьсяуверхню
третинуфолікула.Шкірнесалопотрапляєдофолікула,наволоссятаповерхню
шкіри.Утримуючивологу,салосприяєтому,щошкірайволоссязалишаються
еластичними. Шкірне сало має певну кислотність — до 5,5 рН, завдяки чому
утворюєнаповерхнішкірикислесередовище,якезахищаєїївідбактерій.

Піт. Поряд з кожним фолікулом знаходиться потова залоза, яка вивідною
протокоювиходитьназовні.Кінцітакихпротокрозміщенінаповерхнішкіри—
цепори.Пітскладаєтьсяпереважнозводитасолей.Випаровуючись,пітохоло-
джуєшкіру.Потовиділеннявиконуєзахиснуфункцію,сприяєпідтриманнюнор-
мальноїтемпературитіла.

М’яз волосиниоднимкінцемкріпитьсядоволосяногофолікула,аіншим—
до тканини, що знаходиться нижче. Під час скорочення він змушує фолікул і
волосинивипрямлятися.Волосся,щопіднялося,утримуєтеплеповітрянапо-
верхнішкіри.

3.2. ВОлОссЯ

Волосся складається на 80–95 % з молекул білка — твердого кератину. До
його складу входять: вода, ліпоїди, пігмент, мікроелементи. Волосся покриває
майжевсетілолюдинийвиконуєтакіфункції:

• захисну—захищаєорганізмвідшкідливоїдіїзовнішньогосередовища,ме-
ханічноговпливу;
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Роздiл 3. Будова шкіри та волосся

• теплорегулювальну—підтримуєтемпературнийбалансорганізму;
• чутливу,яказдійснюєтьсязавдякитому,щоволоссяоточененадтонкими

нервовимизакінченнями.
ріст волосся. Волоссяростевнаслідокподілуклітиннавколоволосяногосо-

сочка,атакожурезультатіподілуклітинцибулини.Рістволоссявідбуваєтьсяпо-
стійно.Протягомдобиволосинавідростаєприблизнона0,5мм,замісяць—на1–
1,5 см. Улітку волосся росте швидше, ніж узимку, а вдень швидше, ніж уночі.
Швидкістьйогоростузалежитьвідхарчування,станунервовоїтаендокринної
систем.Здороваволосинаіснуєвсередньому4–7років,хочабуваєйдовше.Зві-
комволоссясухішаєітоншає.Наголовівоноростенерівномірно—зазвичайна
тім’їволоссябільше,анаскроняхйогоменше.

Упроцесірозвиткуйростуволоссяпроходитьстадіїактивногоросту,спокою
тавипадання.Кожнастадія(фаза)розвиткумаєвідповіднуназву.

Анагенова фаза—стадіяросту,щотриває5–6років.Протягомцьогоперіоду
відбувається активний поділ клітин у волосяному фолікулі, які просуваються
вгору,дофолікулярногоотвору.

Катагенова фаза—перехіднийперіод,якийтриває2–4тижні.Уційстадії
коріньволосининеотримуєхарчуваннявідсосочка,черезщофолікулпочинає
деградувати.

Телогенова фаза — припинення росту волосини, що завершується випадан-
ням. Ця стадія триває 3–6 місяців. Волосина перестає рости й стає неживою.
Згодомволосянийфолікулактивізується,новаволосинавитісняєстаруйвона
випадає.

Протягомжиттялюдинивідбуваєтьсяприблизно25повнихциклівростуво-
лосся.Увіці13–17роківвідростаєнайдовшеволосся,післякожногонаступного
циклувоностаєтоншимікоротшим.

види та властивості волосся.Натілілюдиниростеволоссятрьохвидів:
• пушкове,якогонемаєтількинадолонях,підошвахігубах.Цетонкем’яке

волосся,щонемаєпігменту;
• щетинисте—коротківолосинизавдовжки1–2см.Донихналежатьвіїта

брови;
• довге—товстеволоссянормальноїдовжини,якеростенаголові,авчолові-

ківінаобличчі.
Тривалість життя волосся різних видів неоднакова. Довге живе 5–7 років,

щетинисте—1місяць.
Щодобивипадаєвід50до150волосин.Оскількинакожнійділянцішкіри

волоссяперебуваєврізнихфазахросту,товононевипадаєодночасно.
Довжинакожноїволосинивизначенагенетичнойзалежитьвідтривалостіта

фази.Замісяцьвонавідростаєна1см.
На ріст волосся впливають загальний стан організму, обмін речовин, стан

нервовоїсистеми,діяльністьзалозвнутрішньоїсекреції,порироку,харчування.
Експрес-дієти,дефіцитвітамінівуповільнюютьрістволосся.Натомістьзба-

лансованехарчуванняздостатньоюкількістюпоживнихречовин(білка,вітамі-
нівгрупиВ,мікроелементів)іздоровийспосібжиттясприяютьростугустогота
здоровоговолосся.
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Длякожноїлюдськоїрасихарактернийсвійрізновидволосся:
•дляазійської,абомонголоїдної, расивластивегусте,товсте,чорнетажорстке

волосся(рис. 3.2, а);
•для європеоїдної раси — волосся середньої товщини, тонке, світле, темно-

руде,пряме,хвилясте(рис. 3.2, б);
•длянегроїдноїраси —жорстке,дужегустетакучеряве(рис. 3.2, в).
За діаметром стрижня волосся буває товсте, середнє та тонке; за жорст

кістю—м’якетажорстке;завластивостями—сухе,нормальнетажирне.
За станом волосся, який зумовлює вибір хімічних препаратів для перукар-

ськихробіт,виокремлюютьтакігрупи:
•волоссягусте,жорстке,зякоговажковимиваютьсяхімічніпрепарати;
•нормальневолосся,середнєзатовщиною,еластичне,блискуче,пружне;
•слабкеволосся,тонке,м’яке,шорстке;
•ушкодженеволосся,ламке,посічененакінцях,тьмяне;
•волоссязнебарвлене,фарбованеабопісляхімічногозавивання.

Типи волосся. Нормальне волосся добре укладається та довго тримає на-
дану форму, воно м’яке й пружне. Таке волосся має щільно зімкнені лусочки,
томувоноблискуче.

Масне волоссялипкейвологе.Причиноюцьогоєактивнароботасальних
залоз, яка посилюється внаслідок стресу, спеки чи гормонального розладу. На
жаль,вплинутинаактивністьсальнихзалознеможливо.Длятогощобмаснево-
лоссябулогарним,йоготребачастішемити.Діяльністьсальнихзалозпосилю-
єтьсячерезмиттядужегарячоюводоютасушінняволоссягарячимповітрям.

Сухе волоссямаєдужесильнікератиновіволокна,томуйоговажкоукладати.
Сальнізалозипрацюютьнедостатньоефективно,іволоссянеотримуєприрод-
ногозмащення,вонотьмяне,частосплутуєтьсяіпоганорозчісується.Сухістьво-
лоссяможебутирезультатомфарбування,знебарвлення,застосуванняхімічних
препаратів,довгогоперебуваннянасонцібезвикористанняспеціальнихзахис-
нихзасобів.Сухеволоссязазвичаймаєрозщепленісухікінці,якібажанопідрі-
затиякомогачастіше.

Волосся змішаного типумаснебілякоренівісухішенакінцях.Причиною
цього може стати надто часте миття, використання шампуню для масного во-
лосся,атакожчастетермоукладання.

Рис. 3.2. Волосся людських рас:
а — азійської, або монголоїдної; б — європеоїдної; в — негроїдної

а б в
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Основні фізичні характеристики волосся. Волосся може бути дуже тонке,
тонке,нормальне,товсте,м’яке,жорсткеабоскляне.Фізичніхарактеристикиво-
лосся:гігроскопічність(здатністьдопоглинаннярідини),повітростійкість,міц-
ність,довговічність,еластичністьтаадсорбція.

Пружність—здатністьволоссядорозтягуванняіповерненнядопервісної
довжини.Еластичневолоссяможнарозтягнутинатретинуйогодовжини,після
чоговоноповернесвоюпочатковуформу.Пружністьволоссяможназбільшити
вдвічі,змочившийогохолодноюводою.Піддієюгарячоїводипружністьтаелас-
тичністьволоссязнижуються.

Міцність—здатністьволоссяпротистоятифізичнимнавантаженням.
Гігроскопічність—властивістьволоссяпоглинативологу(дотретинисвоєї

ваги).Волоссядобрепоглинаєводу,парутажири.Піддієювологивононапев-
нийчасзмінюєсвоюформу,щовикористовуютьдлянакручуванняволоссяна
бігуді,холодногоукладання.

Пористість—рівеньутворенняпор,тобтопорожнинустрижніволосини.
Пористість може бути низькою, нормальною та високою. Крім того, волосся
можебутинормальнимбілякоренятамативисокийрівеньпористостінакінцях.
Пористістьволоссязбільшуєтьсячерезфарбуваннятазнебарвлення,післядов-
готривалоговпливуультрафіолетовоговипромінювання.

Електростатичність — здатність волосся накопичувати електричний за-
ряд.Проявляєтьсяпідчасрозчісуваннясухоговолоссяпластиковимгребінцем.

параметри термічної дії на волосся. Підчассушінняабомоделюваннязачі-
сокзадопомогоюфенатемпературамаєбутивмежах+50–60°С.Затемператури
+75–90°Сволоссяшвидкодеформується,утрачаєпружністьістійкістьдоме-
ханічнихвпливів.Затемператури+140°Срозпочинаєтьсяруйнуванняволосся,
азатемператури+250°С—йогообвуглення.

Будова волосся. Волосинамаєкореневучастинутастрижень.Коріньволо-
синизнаходитьсяуволосяномумішечку—фолікулі.Фолікулимаютьпротоки
сальнихзалоз,томуїхназиваютьсальноволосяними фолікулами.

Черезшкіруволоссявиходитьназовні.Волосяниймішечокунижнійчастині
розширюється в цибулину, яка на кінці роздвоюється та утворює сосочок. До
ньогопідходятькровоноснісудинийнервовізакінчення.Безпосередньонадсо-
сочкомрозміщенаростовачастинаволосини(рис. 3.3).

Доволосяногомішечкакріпитьсям’язволосини.Вінрегулюєнатягненняшкіри.
Стриженьволосинискладаєтьсязтрьохшарів:кутикули,кортексу,медули(рис. 3.4).

Зовнішній шар — кутикула (1) — має 7–9 рядів рогових пластин (лусок).
У«відкритому»станілускивідходятьвідповерхніволосини,у«закритому»—
притиснутідоповерхні,волоссяущільнюється,набуваєблиску.

Піддієюлужнихпрепаратів(мила)волоссянабрякає,«відкриває»луски,під
дієюкислоти(ополіскувача)—«закриває»їх,відновлюєзовнішнійвигляд.

Хімічніречовини(фарби,освітлювачі,препаратидлядовготривалогозави-
вання)піднімаютьлускийпроникаютьуволосину.

Середній шар—кортекс(2),абокорковий,—складаєтьсязороговілихволок-
нистих клітин кератину. У цьому шарі міститься меланін, який надає волоссю
природногокольору.Кератинзумовлюєміцність,пружністьіформуволосини.
Відструктурикорковогошарузалежатьеластичність,гнучкістьволоссяіздат-
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ністьдозавивання.Меланіннерозчиняєтьсяуводі, алевзаємодієзлугамита
кислотами.

Серцевина волосся—медула(3),абомозковийшар,—складаєтьсязм’яких,
незроговілихклітин,можебутивідсутньоювтонкомуволоссі.

водневий показник рН.Поверхняшкіримаєприроднізахиснівластивості,
якіхарактеризуються,зокрема,водневимпоказникомрН.

Косметичнізасобидлядоглядузаволоссям,перукарськіпрепаратимістять
іониводнюН+ігідроксильнугрупуОН.ПоказникрНуказуєнаконцентрацію
іонівводню.ЩовищимєpHсередовищасуміші,тоактивнішевонадієнаво-
лосся,сильнішевпливаєнацистиновізв’язки,сприяєгідролізуамінокислотке-
ратинуволосся.

ШкалахімічнихподразниківpHмаєзначеннявід0до12.Нейтральнимєпо-
казник7,якомувідповідаєчиставода.РозчинизпоказникамирНнижче7нале-
жатьдокислих,аті,щомаютьзначеннярНвище7,—долужних.

ВолоссяможематирН4,1–4,7.Вважаютьбезпечноюдіюнаволоссяпрепара-
тівізрН4,5–6,5.Вираженолужнітавираженокислотнізасобинегативновпли-
ваютьнаструктуруволоссяташкіру.

Здорове волосся—м’яке,блискучейеластичнеДлябагатьохлюдейоснов-
ноюознакоюздоровоговолоссяєйогоблиск.Поверхняздоровоїнепошкодженої
волосинискладаєтьсязгладких,плоскихлусочок,якірозміщеніщільнимирів-
нимишарами.Гладкаповерхнякутикуливідбиваєпроменісвітла,завдякичому
волоссявиглядаєблискучим.

Пошкоджене волосся—тьмяне,жорсткета«неслухняне»,оскількилусочки
кутикулипіднімаються,стаютьламкимийчіпляютьсяодназаодну.М’якістьво-
лоссясуттєвозменшується,воностає«неслухняним».Кутикулапогановідбиває
світлойтомуволоссямаєтьмянийвигляд.

Рис. 3.3. Будова волосини: 1 — епідерміс;
2 — дерма; 3 — потова залоза; 4 — вивідна протока потової 
залози; 5 — потова пора; 6 — м’яз волосини; 7 — стрижень 

волосини; 8 — сальна залоза; 9 — волосяний фолікул;  
10 — волосяний сосочок; 11 — зона росту; 12 — волосяна 

цибулина; 13 — сосочковий шар дерми

Рис. 3.4. Стрижень во-
лосини: 1 — зовнiшнiй 

шар; 2 — середнiй шар; 
3 — серцевина 
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3.2.1. Види пошкодження волосся

Механічні пошкодження.Навітьщоденнерозчісуванняволоссящіткоюабо
гребінцемможепоступовопошкодитикутикулу.Інодіцеможепризвестидопо-
вногознищеннялусочок,урезультатічогокінціволоссярозщеплюються.Якщо
кутикулазруйнованапосерединіволосини,товцьомумісцівоналамається.

Термічне пошкодження. Властивiсть волосся утримувати вологу надзви-
чайноважливадляйогоздоров’ятазовнішньоговигляду.

Унаслідоквтративологиволоссястаєнееластичнимібільшсхильнимдопо-
шкоджень.Підвпливомвисокоїтемператури(сушінняфеномзамаксимальної
температури,використанняелектрощипцівітермобігуді)вологавсерединіволо-
синипочинаєшвидковипаровуватися,щоспричинюєїїруйнування.

Хімічне пошкодженнявідбуваєтьсячерезхімічнеобробленняволосся(зави-
вання,знебарвленнятафарбування)івпливаєнайогоструктуру.Воноруйнує
природніхімічнісполуки,щовходятьдоскладукутикули.Унаслідокцьогообо-
лонкаволосинивтрачаєміцність.Волоссястаєособливочутливимдоподальших
пошкоджень,томувонопотребуєспеціальногодогляду.

3.2.2. симптоми нездорового волосся

Відомошістьсимптомівнездоровоговолосся:
•слабкість(ламкість);
•посіченікінці;
•сухість;
•відсутністьблиску;
•«неслухняність»;
•відсутністьоб’ємутапружності.
Симптоми нездорового волосся можуть спричинити природні (сонце, ві-

тер)абонеприроднічинникидовкілля.Занаявностіватмосферівикидівречо-
винзгорянняприродногопалива,хімічнихречовин,диму,кислотнихдощівво-
лоссязабруднюється.Томуйогонеобхіднорегулярномити.Щодовшеволосся,
тобільшогоатмосферноговпливувонозазнає.Шкідливовпливаютьнаволосся
груберозчісування,плаваннявсолонійабохлорованійводі,гарячесушіннята
укладанняволосся,відсутністьабонестачакондиціонування.Таксамозавдають
шкодиволоссюхімічніречовини,яківикористовуютьдлязнебарвлення,відті-
нювання,завиванняабойоговипрямлення.

Слабкість (ламкість) настає в разі втрати волосяним стрижнем еластич-
ностійпошкодженняволосяноїкутикули.Унаслідокцьоговолоссястаєламким.
Якщокоріньволосинизахищенийнедостатньо,топідчасрозчісуваннятаукла-
даннявиникаєтертя,черезщослабкеволоссящебільшеламається.

Однієюзпричинламкостієперебільшеннякількостіпрепаратутатривалості
йогодіїнаволосся.Найчастішецеспричинюєхімічнезавиванняабофарбування.

Посічені кінціз’являютьсявразіушкодженнякутикулиабоповноїїївідсут-
ності.Корковачастинаволосиничастковооголюєтьсянакінцях,якірозщеплю-
ються.

Сухістьвиникаєтоді,коликлітиникутикулипіднімаються,вологаізсереди-
ниволосяногострижнявипаровується,атакожчерезпорушенняобмінуречовин.
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  Запитання та завдання

Відсутність блиску.Волоссяблищитьзаздоровогостанукутикули.Якщо
лускикутикуливтрачаютьщільність,поверхняволосинистаєшорсткуватою.На
сонціпігментволоссявицвітає,воностаєтьмяним,утрачаєблиск.

«Неслухняність волосся»зумовленапористоюструктуроюволосини,утра-
тоювологийеластичності.

Відсутність об’єму та пружностівиникаєчерезпористістьволосся,втрату
нимеластичності.Пористеволоссянетількишвидковисушується,а ішвидко
вбираєвологу.Об’ємволоссяможезбільшуватисяабозменшуватисязалежновід
вологостіповітря,щоускладнюєзбереженняформизачіски.

Лікарі-трихологи консультують відвідувачів перукарських салонів щодо
проблемволоссяташкіриголови.Відвідатиїхрекомендуютьуразірізкоїзміни
зовнішньоговиглядуабостануволосся:якщовононадтопотьмяніло,ранопо-
сивіло,почаловипадатиувеликійкількості.Длявизначенняспособівподолання
проблемтрихологпроводитьпервиннийзовнішнійоглядідіагностикуволосся
задопомогоюапаратнихметодів.

 Запитання та завдання

1. Назвітьосновніфункціїшкіри.
2. Зякихосновнихшарівскладаєтьсяшкіра?
3. Зчогоскладаєтьсязовнішнійшаршкіри?
4. Якурольвідіграютьпотовійсальнізалози?
5. Волоссяякихтипівєвприроді?
6. Назвітьфізичніхарактеристикиволосся.
7. Якуструктурумаєстриженьволосини?
8. Назвітьстадіїростуволосся.Щовпливаєнарістволосся?
9. Якимиможутьбутивидипошкодженняволосся,чимвониспричинені?

10. Охарактеризуйтесимптоминездоровоговолосся.
11. Якапричиналамкостіволосся?
12. Назвітьпричинивиникненняпосіченихкінцівволосся.
13. Унаслідокчогоз’являєтьсясухістьволосся?
14. Чомуволоссявтрачаєблиск?
15. Дочогопризводитьпористістьструктуриволосини?
16. Назвітьпричинивідсутностіоб’ємутапружностіволосся.
17. Якудопомогуможенадатилікар-трихолог?
18. Виконайтетестовізавдання.

1. Шкіравиконує
А трифункції
Б двіфункції

в п’ятьфункцій
Г чотирифункції

2. Шарепідермісу,уякомуміститьсякератин,називають
А роговим
Б блискучим

в зернистим
Г шипуватим

3. Шарепідермісу,якийвиробляєпігмент,щозабарвлюєшкіру,називають
А шипуватим
Б блискучим

в зернистим
Г базальним
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4.1. ГІГІєНІЧНІ ПРОЦЕДУРИ

4.1.1. Миття волосся

Миттяволоссяналежитьдогігієнічних ілікувальнихпроцедур,вономоже
бутисамостійноюоперацієюабоскладовоючастиноюперукарськихробіт.Миття
виконуютьізметоювидаленнязволоссябрудуабозалишківзасобівукладання;
розрихленнязовнішньогошаруволосся;оздоровленняволосся.

Усівидиперукарськихробіт,завиняткомфарбуванняволоссябарвниками,
які містять окисник, здійснюють на чистому волоссі. Вологе волосся еластич-
ніше,легконабуваєтієїчиіншоїформи,розтягуєтьсяінерозривається.

Засоби для миття волосся.Обов’язковимкомпонентоммиттяєвода,яказа-
лежновідвидутавмістунеорганічнихсполукбуваєм’якоючижорсткою.

У м’якій (дощовій, сніговій) воді незначна кількість неорганічних сполук.
Вонанайкращадлямиттяволосся.Жорсткавода(водопровідна,колодязна,дже-
рельна, морська) містить багато домішок і мінералів (хлористий натрій, калій,
магнійтощо).

Затемпературоюводувважають:холодною—+20°С;прохолодною—+21–
28°С;теплою—+33–38°С;гарячою—+39–45°С;дужегарячою—понад+45°С.

Шампунь.Дойогоскладувходятьповерхнево-активніречовини,яківико-
нуютьфункціючищення:упроцесімиттязв’язуютьчасточкибрудутажируй
видаляютьїхзволоссяразомзпіною.

Шампуні не тільки очищують, а й поліпшують стан волосся, пом’якшують
йоготаполегшуютьукладання.Усучаснихрозробкахм’якихшампунівурахо-
вуютьітойфакт,щониніволоссямиютьчастіше,аніжкількадесятилітьтому.

Складсучаснихвисокоякiснихшампунiвзабезпечуєйогом’якейефективне
очищеннятакондицiювання.Шампунiвиготовляютьдляволоссярізнихтипів,
дляуніверсальноготащоденноговикористання.

ПереважнабільшістьшампунівєнейтральнимиабовідповідаютьрН5,5.За
консистенцієювонибуваютьрідкимитаконцентрованими.Концентрованішам-
пуніпередвикористаннямнеобхіднорозбавлятиводоювспіввідношенні1:1.

Запризначеннямшампуніподіляютьна:
• звичайні, що потребують додаткового використання інших косметичних

засобів,кондиціонерів,ополіскувачів;
• спеціальні — засоби м’якої дії, якими можна користуватися щодня. Вони

поліпшуютьбудовуволосся,неподразнюютьшкіруголови,оскількимаютьней-
тральнийрівеньрН.Донихналежать«2в1»—шампуньібальзам-ополіскувач;

• лікувальні,щопризначенідляпроблемного,зокремачутливоготапошко-
дженого,волосся.Вонимістятьспеціальнілікувальніпрепарати;

• шампуні особливого призначення, які використовують до або після дов-
готривалого завивання чи фарбування волосся. Вони нейтралізують залишки
окисника,надаютьволоссюміцності,закриваютьлускукутикулитощо.

Перед миттям волосся необхідно провести певні підготовчі роботи, а саме:
визначититипволоссятайогостан,наявністьзахворювань;вибратишампунь,

сКлАДОВІ ПРОЦЕсУ ОБслУГОВУВАННЯРОЗДiл 4
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4.1. Гігієнічні процедури

ополіскувач; ретельно розчесати волосся;
відрегулювати температуру води (опти-
мальнатемпература—+37–40°С).

Технологія гігієнічного миття волосся.
Уперукарніволоссямиютьзазвичайізна-
хиломголовиназад(рис. 4.1).Такийспосіб
миття голови зменшує імовірність потра-
пляннянаодягводитазабезпечуєзручне
положеннядляклієнта.

Перед миттям необхідно волосся роз-
чесати гребінцем або щіткою для поси-
лення кровообігу, видаляючи водночас
пил, мертві клітини, а також волосся, що
випало.Цезабезпечуєрівномірненанесенняшампунюнавсюповерхнюволосся
ташкіруголови,полегшуєрозчісуванняволоссяпіслямиття.

Волоссязмочуютьводою,наливаютьнадолонюдостатнюкількістьшампуню
(15мл),рівномірнорозподіляютьйогоповсійдовжиніволосся.Подушечками
пальцівспінюютьшампуньлегкимикруговимирухами,починаючивідкрайової
лінії росту волосся до маківки. Змивають шампунь і наносять його ще раз. Не
вартодовготриматишампуньнаволоссі,оскількийогокомпонентидіютьупро-
довжкількохсекунд.Післямиттяволоссяретельносполіскують,повністюзми-
ваючишампунь.Післяополіскуванняволоссяпросушуютьм’якимрушником,не
викручуютьінерозтягують.

Для надання волоссю м’якості, пишності та блиску після миття можна ви-
користовувати:

• бальзамиополіскувачі — рідина або крем, яка містить речовини, що ста-
білізують рівень рН, не пропускають усередину волосини шкідливі речовини.
Бальзами-ополіскувачінадаютьволоссюкрасивогоблиску.Завдякиречовинам,
якіосідаютьнаволоссі,лусочкиволосинищільнішеприлягаютьдоїїповерхні,
змінюютьсяпоказникизаломленняпроменівсвітла,щопосилює інтенсивність
кольорутайогоприроднийблиск;

• ополіскувачі зі збалансованою кислотністюзакріплюютьколірпіслязасто-
суваннябарвників,забезпечуютькращепроникненнямолекулфарбивкутикулу,
запобігаютьтьмяностіволосся;

• кондиціонери—рідкітакремоподібні—застосовуютьдляполегшенняроз-
чісуванняволоссяінаданняйомублискуйоб’єму.

Не рекомендують розчісувати волосся відразу після миття, його необхідно
трохипідсушити.Вологеволоссярозчісуютьобережно,обов’язковогребінцемз
рідкимизубцями.

4.1.2. Масаж голови

Масаж—цеефективнийспосібзняттявтоми,профілактикавипаданняво-
лосся,стимулюванняйогоросту.Завдякимасажуполіпшуєтьсякровообіг,нор-
малізується тиск, укріплюються корені волосся, підвищується проникнення
біологічноактивнихречовин,якімістятьсявлікувальнихзасобах.Окрімтого,
посилюєтьсяфункціясальнихзалоз,щоперешкоджаєрозвиткусебореї.Йогоне

Рис. 4.1. Миття волосся з нахилом 
голови назад
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Роздiл 4. Складові процесу обслуговування

можнаробитизанаявностізахворюваньшкіриголови,сильноговипаданняво-
лосся,гіпертонії,нервовихзахворюваньітравм.

Розрізняютьмануальний(ручний)таапаратниймасаж.
Мануальний масажбуваєгігієнічний(оздоровчий)ілікувальний:
• гігієнічний масаж—активнийспосібзміцненняорганізмутапрофілактики

захворювань;
• лікувальний масаж—ефективнийметодлікуваннябагатьохзахворювань.
Уперукарняхзастосовуютьгігієнічниймасажяксамостійнупроцедуру,ата-

кожпоєднуютьізмиттямголови.
Технологія масажу під час миття голови. Процедура масажу триває від 3

до10хв.Дляпокращеннякровотокупередмасажемволосяноїчастиниголови
розтираютьчоло,скронійпотилицю.Завершуютьмасажпогладжувальнимиру-
хами.

послідовність масажу.Масаж надбрівних дуг.Масажнірухивиконуютьве-
ликимівказівнимпальцямиобохруквідпереніссядоскроні(рис. 4.2, а).

Погладжування чола. Масажні рухи виконують зімкнутими пальцями обох
руквідскронідоскронітавідбрівугору(рис. 4.2, б).

Хвилеподібне поздовжнє погладжування чола.Масажвиконуютьзімкнутими
пальцямирукхвилеподібнимирухамивідскронідоскроні(рис. 4.2, в).

Кругове розтирання м’язів скронь і ділянки завушної раковини.Масажнірухи
виконують указівними та середніми пальцями обох рук, починаючи із скроне-
воговиступу(рис. 4.2, г).

Кругове розтирання шкіри голови від крайової лінії росту волосся до маківки. 
Круговірухивиконуютьуказівнимісереднімпальцямиправоїрукивідлобного
виступудомаківки.Ліварукамайстрапідтримуєголовуклієнтазпротилежного
бокуділянки,якумасажують.Аналогічнірухивиконуютьрадіальнимилініями
навкологоловизагодинниковоюстрілкою(рис. 4.2, ґ).

Поверхневе розминання від крайової лінії росту волосся до маківки. Кругові
рухивиконуютьізпевнимипроміжкамизімкнутимипальцямируквідлобного
виступу до маківки. Рухаються за умовними радіальними лініями навколо го-
ловизагодинниковоюстрілкою.Масажуютьправийбікправоюрукою,лівий—
лівою.Вільнарукаприцьомупідтримуєголову(рис. 4.2, д).

Точкову вібраціювиконуютьаналогічнодопопередньогоприйомувібрацій-
нимирухамиоднієїруки(рис. 4.2, е).

Хрестоподібне зміщенняволосяногопокривуголовивиконуютьзімкнутими
пальцямируквідскроньдонайвищоїточкиголови,відчолаташийноївиїмкидо
найвищоїточкиголови,потім—узворотномунапрямку(рис. 4.2, є, ж).

Завершальний прийом.Виконуютьдолонямируквідчоладопотилиціпогла-
джувальнимирухами(рис. 4.2, з).

Післямасажуволоссясполіскуютьводою.
Підчасмиттяголовимасажвиконуютьтрьомавидамирухів:круговими,штов-

хальнимийпогладжувальними.Розпочинаютьвідкрайовоїлініїростуволоссяі
закінчуютьнанайвищійточціголови,рухаючисьзагодинниковоюстрілкою.
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4.2. Підготовчий і заключний етапи надання перукарських послуг 

4.2. ПІДГОТОВЧИЙ І ЗАКлЮЧНИЙ ЕТАПИ НАДАННЯ  
ПЕРУКАРсЬКИХ ПОслУГ

Підготовчийетапуключаєпiдготовкуробочогомісця,інструментів,матеріа-
лів, апаратури, запрошення клієнта та консультацію з ним, здійснення в його
присутностінеобхіднихгігієнічнихідезінфікувальнихробіт.

Щобпідготуватисядороботибезпоспіху,бажанобутинаробочомумісціза-
вчасно.Передобслуговуваннямпершогоклієнтанеобхідно:

•розмістити інструменти на робочому столі з правого боку в певному по-
рядкузурахуваннямчастотиїхньоговикористання(рис. 4.3);

•електричний інструмент має знаходитися на спеціальних гачках піддзер-
кальникаабонапідставках;

•перевіритиробочийстанапаратури;
•підготувати чисту білизну, косме-

тичніматеріали.

Починаючи обслуговування кожного
клієнта,потрібно:

—запроситисістивкрісло,розвернути
кріслотак,щобуньогобулозручносісти,
післяцьогостатизаспинкоюкрісла;

—розвернутикріслододзеркалапісля
того,якклієнтсяденамісце;

—з’ясуватибажанняклієнтайпрокон-
сультуватищодообраноїпослуги;

M M

M
а

д

б

е

в

є

г

ж
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Рис. 4.2. Технологія масажу голови:
а — масаж надбрівних дуг; б — погладжування чола; в — хвилеподібне поздовжнє погла-
джування чола; г — кругове розтирання м’язів скронь і завушної раковини; ґ — кругове 
розтирання шкіри голови від крайової лінії росту волосся до маківки (М); д — поверх-

неве розминання від крайової лінії росту волосся до маківки; е — точкова вібрація;  
є, ж — хрестоподібне зміщення волосяного покриву голови; з — завершальний прийом

Рис. 4.3. Розмiщення інструментів
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Роздiл 4. Складові процесу обслуговування

—вимитирукизмийнимзасобомуприсутностіклієнта;
—продезінфікуватиінструмент;
—обгорнутисерветкоюабоодноразовимкомірцемшиюклієнта;
—укритиклієнтаповерхсерветкипеньюаром.
Післязавершенняосновноготехнологічногопроцесупотрібноздійснитиза-

ключніоперації:
—вичесатигустимгребінцемзістриженеволосся;
—очиститиспеціальноющіткоюобличчяташиюклієнтавідволосся;
—знятипеньюар,підгортаючийогокраївсередину,щобзістриженеволосся

непотрапилонаодягклієнта;знятисерветкуабокомірець;
—запотребивимитиголовуклієнта.
Якщо після стрижки здійснюється укладання, клієнта повторно вкривають

пеньюаром,післячогороблятьзачіску.
Післянаданняпослугивповномуобсязізклієнтомрозраховуютьсязапра-

вилами,прийнятимивперукарні,дезінфікуютьінструмент,прибираютьробоче
місце,миютьруки.

Запитання та завдання

1. Назвітькосметичнізасоби,якіперукарвикористовуєпідчасроботизво-
лоссям.

2. Наякітипиподіляютьшампунізапризначенням?
3. Якіспособимиттяголовизастосовуютьуперукарні?
4. Длячоговолоссяополіскують?
5. Якiєзасобидляополіскуванняволосся?
6. Якздійснюютьмасажголови?
7. Якийпорядокрозміщенняінструментівнаробочомумісціперукаря?
8. Зчогопочинаютьобслуговуваннякожногоклієнта?
9. Колипроводятьрозрахунокізклієнтом?

10. Якчастопотрібнодезінфікуватиінструменти?
11. Виконайтетестовізавдання.

1. Воду,щомаєтемпературу+33–38°С,вважають
А холодною,прохолодною
Б теплою

в гарячою
Г дужегарячою

2. Післядовготривалогозавиваннячифарбуваннявикористовуютьшампунь
А звичайний
Б спеціальний

в лікувальний
Г особливогопризначення

3. Дляпроцедуригігієнічногомасажуголовидостатньо
А від10до20хв
Б від3до10хв

в від15до25хв
Г часнеобмежений

4. Кожнийприйоммасажузавершують
А погладжуванням
Б розминанням

в поштовхуванням
Г видрухунемаєзначення
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5.1. ВИДИ ТА сПОсОБИ сТРИЖКИ

Професійно виконана стрижка — основа будь-якої зачіски. Від того, на-
скількиякіснозробленастрижка,залежитьзовнішнійвиглядтаякістьмайбут-
ньоїзачіски.Томустрижкувважаютьоднимзнайскладнішихвидівробіт.

Уперукарськійпрактицівизначенобазовістрижки.Технологіїїхньоговико-
наннявзятозаосновубагатьохіншихстрижок,якідопомагаютьстворюватиріз-
номанітнімодифікації.Ценасампередстрижки«каскад»,«каре»,«французька»,
«сессун»,«полька»,«бокс»таін.

Базові стрижки допомагають оволодіти основними видами зрізів, прийомами
стрижки,різнимиперукарськимиінструментами.Комбінуючирізнітехнікийпід-
ходи,створюютьмодельністрижки,щоєпоказникоммайстерностiперукаря.

Розрізняютьдвавидистрижок:контрастнітанеконтрастні.Дляконтраст
ної стрижки характерні значні перепади довжини волосся на різних ділянках
голови.Унеконтрастних стрижкахзберігаютьрівномірністьдовжиниволосся.

Доосновнихтехнічнихспособівстрижкиналежать:зведенняволоссянані-
вець,тушування,філірування,окантування,градуювання,стрижкаспособом«на
пальцях»,стрижкаспособом«пасмонапасмо».

волосяний покрив голови (впГ). Важливоюхарактеристикоюволосяного
покриву голови є крайова лінія росту волосся (рис. 5.1; 5.2), а також основні
точкитавиступиволосяногопокривуголови(рис. 5.3).

Крайова лінія росту волосся—целінія,післяякоїдовге
волоссянеросте.Вонаутворюєтьсядовколаобличчя,вухта
в області шиї і проходить через основні точки, позначені на
рис. 5.2; 5.3. Лініяростуволоссявкожноїлюдиниіндивідуа-
льна(рис. 5.4).Виокремлюють:

• високий ріст волосся—звідкритим,високимлобом,висо-
коюлінієюростуволоссянашиїтаскронях(рис. 5.4, а, с. 42);

• середній ріст — нормальний щодо пропорцій обличчя
(рис. 5.4, б, с. 42);

• низький ріст—зневисокимлобом,низькоюлінієюросту
волоссянаскроняхтанашиї(рис. 5.4, в, с. 42).

ОсНОВНІ ПРИЙОМИ сТРИЖКИРОЗДiл 5

Рис. 5.1.
Крайова лінія 
росту волосся

Рис. 5.2. Точки, через якi проходить 
крайова лінія росту волосся: 1 — лобний 

виступ; 2 — лобна  виїмка; 3 — скроневий 
виступ; 4 — скронева виїмка; 5 — скроня; 
6 — завушна раковина; 7 — потиличний 

кут; 8 — шийна виїмка

1 2

3
4

5

6

7 8

Рис. 5.3. Основні точки та виступи (бугри) 
волосяного покриву голови: 1 — найвища 

точка (НТ);  2 — точка маківки (ТМ); 
3 — потиличний центральний виступ  
(бугор);  4 — бокові виступи (бугри)

1
2

3

4
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Роздiл 5. Основні прийоми стрижки

проділи. У технологічних процесах використовують проділи (прямі лі-
нії)чотирьохтипів,асаме:горизонтальні, вертикальні, діагональні та радіальні
(рис. 5.5–5.8).




Рис. 5.4. Типи росту волосся: а — високий; б — середній;  в — низький

а б в

Рис. 5.5.  
Горизонтальні 
проділи (лінії) 

Рис. 5.6.  
Вертикальні 

проділи (лінії) 

Рис. 5.7.  
Діагональні  

проділи (лінії)
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5.1. Види та способи стрижки

Положення основних проділівнаволосяномупокривіголовизображенона 
рис. 5.9–5.12.

Окремістрижкипотребуютьнестандартного розподілу волосся(рис. 5.13–
5.18, с. 44).

Рис. 5.8. Радіальні проділи (виходять з однієї точки)

б

а аб бв
Рис. 5.9. Центральний прямий проділ: а — вигляд 

спереду; б — вигляд збоку; в — вигляд ззаду
Рис. 5.10. Хрестоподібний

(х-подібний) проділ: а — вигляд 
збоку; б — вигляд згори

а аб в
Рис. 5.11. Боковий прямий проділ: а — вигляд  
спереду; б — вигляд згори; в — вигляд згори  

(боковий напівпроділ)

Рис. 5.12. Скошений  
(діагональний) проділ: а — вигляд 

спереду; б — вигляд ззаду

а б в

Рис. 5.13. П-подібний проділ: а — вигляд спереду; б, в — вигляд згори
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Роздiл 5. Основні прийоми стрижки

Зони волосяного покриву голови. Длязручностівиконаннястрижоктаін-
шихперукарськихпослугволосянийпокривголовирозподіляютьназони.Для
кожноїстрижкицейрозподіліндивідуальний.Використовуютьдваосновніроз-
поділи:черезточкумаківкитачерезнайвищуточкуголови(рис. 5.19; 5.20).

Зониволосяногопокриву,якічастиниголови,позначаютьбуквами:П—по-
тилична,Ф—фронтальна,Т—тім’яна,С—скронева,М—маківка.

Кожнузонуділятьначастини. Потиличнузонурозподіляютьгоризонталь-
ним проділом на верхню і нижню або двома горизонтальними проділами на
верхню,середнюінижнюпотиличнізони;центральнимвертикальнимпроділом

а б в г

Рис. 5.14. Л-подібний, або трикутноподібний, проділ: а — вигляд спереду;  
б — вигляд згори; в — вигляд згори (напівпроділ); г — вигляд ззаду

Рис. 5.15. Г-подібний  
проділ: вигляд збоку

Рис. 5.16. V-подібний  
проділ: вигляд ззаду

5.18. Зигзагоподібні проділи, їхні вигляд і розміщення

Рис. 5.17. Т-подібний 
проділ: вигляд збоку
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5.1. Види та способи стрижки

ф
п

ф
п

Рис. 5.19. Поділ волосяного покриву 
голови на фронтальну та потиличну 

зони через точку маківки 

Рис. 5.20. Поділ волосяного покриву 
голови на фронтальну та потиличну зони 

через найвищу точку голови

налівутаправупотиличнізони,двомавертикальнимипроділаминацентральну,
лівутаправупотиличнізони(рис. 5.21; 5.22). 

Ділянки потиличної зони позначають буквами: ВП — верхня потилична,
НП—нижняпотилична,СП—середняпотилична,ЛП—лівапотилична,ПП—
правапотиличназони.

Фронтальнузонуподілятьдвомапроділамивідлобнихвиїмоквідповіднона
тім’яну(Т)ідвіскроневі(С)зони(рис. 5.23; 5.24).

 



с т с тс ст

с
т

с

а б

Рис. 5.23. Поділ фронтальної зони через точку маківки: а — двома вертикальними проді-
лами; б — двома діагональними проділами

с т с тс ст

с

т
с

а б

Рис. 5.24. Поділ фронтальної зони через найвищу точку: а — двома вертикальними  
проділами; б — двома діагональними проділами

вп

нп
лп пп

вп

cп

нп

лп ппсп

Рис. 5.21. Поділ потиличної зони  
горизонтальними проділами

Рис. 5.22. Поділ потиличної зони  
вертикальними проділами
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Роздiл 5. Основні прийоми стрижки

Тім’яну зону ділять горизонтальним проділом на лобно-тім’яну (ЛТ) і
маківко-тім’яну(МТ)зони,вертикальнимпроділомналівуйправутім’янізони
(рис. 5.25).

Скроневі зони ділятьгоризонтальнимпроділомнаверхнютанижню,аверти-
кальнимпроділом—налівуйправускроневізони(рис. 5.26).



Щеоднієюдужеважливоюзоноюємаківка(удеякихлюдейцяділянкаго-
ловиважкопіддаєтьсястрижці)(рис. 5.27; 5.28).

5.2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ В сХЕМАХ сТРИЖКИ

Вимогидосучасногомайстраперукарськоїсправинадзвичайновисокі.На-
сампередцеглибокітеоретичнізнання.Длявиконаннямодельнихстрижокпе-
рукарповиненволодітитехнологічнимиприйомамийопераціямистрижки,яків
певнійпослідовностізвикористаннямпевнихінструментівстановлятьтехноло-
гічнупослідовністьстрижок.

мт
лт

пт лт

лт мт лт

а

а б

б

Рис. 5.25. Поділ тім’яної зони через точку маківки: а — горизонтальним проділом; 
б — вертикальним проділом

лс
пс

нс
вс

Рис. 5.26. Поділ скроневих зон через точку маківки: а — вертикальним проділом;  
б — горизонтальним проділом

м м

м м

Рис. 5.27. Зона маківки, відділена  
діагональними проділами

Рис. 5.28. Зона маківки, відділена  
круговим проділом
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5.2. Умовні позначення в схемах стрижки

Технологічнасхемавиконаннястрижкиповиннадаватиповнууявупропо-
слідовністьоперацій,нестимаксимумпрофесійноїінформаціїтавідображативсі
видиробіт,пов’язанихзвиконаннямстрижки(рис. 5.29).

Кожнийвидстрижкискладаєтьсязокремихопераційобробленнярізнихді-
лянокволосяногопокривуголови.Натехнологічнихсхемахнеобхіднопоказати
способистрижки,інструменти,основніділянки,якібудутьвикористанівроботі
(рис. 5.30, а, с. 48),робочіпроділи(рис. 5.30, б, с. 48),довжинуволоссявпроцесі
стрижки(рис. 5.30, в, с. 48).

Залежновідмоделістрижкивикористовуютьоперації«напальцях»,тушу-
вання,зведенняволоссянанівець,градуювання,філірування,окантуваннятаін.

а — стрижка ножицями з прямим полотном та їхнє розміщення за напрямком зрізування;

Рис. 5.29. Графічне зображення інструментів у схемах стрижок волосся

в — стрижка ножицями 
з прямим полотном 

над гребінцем;

1 мм 3 мм
д — стрижка електричною машинкою;

е — стрижка  
електричною 

машинкою над 
гребінцем

г — стрижка  
філірувальними  

ножицями над гребінцем;

ґ — стрижка ножицями  
з прямим полотном  

і філірувальними ножицями;

б — стрижка філірувальними ножицями та їхнє розміщення за напрямком зрізування;
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Роздiл 5. Основні прийоми стрижки

Тушування—створенняплавногопереходувідкороткоговолоссянаниж-
ніх(периферійних)ділянкахволосяногопокривуголовидодовшоговолоссяна
верхніх(центральних)ділянках.Тушуваннязастосовуютьукороткихстрижках.

Підчастушуваннягребінецьпіднімаєволоссяпідпевнимкутомінапевній
відстанівідповерхніголови,визначаючидовжинупасма(рис. 5.31).

а — ділянки волосяного покриву 
голови, які використовують під час 

стрижки волосся;

б — проділи, за якими виконують  
стрижку волосся;

в — довжина волосся в процесі стрижки
Рис. 5.30. Графічне зображення основних ділянок, робочих проділів і довжини волосся  

у схемах стрижок

а — тушування потиличної і скроневих зон 
за допомогою гребінця та ножиць із пря-
мим полотном;

б — тушування потиличної і скроневих зон 
за допомогою гребінця та філірувальних 
ножиць;

в — тушування потиличної і скроневих зон 
за допомогою гребінця, філірувальних но-
жиць і ножиць із прямим полотном;
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5.2. Умовні позначення в схемах стрижки

Рис. 5.31. Графічне зображення способу тушування в схемах

г — тушування потиличної і скроневих зон 
за допомогою гребінця та електричної 
машинки

Зведення волосся нанівець —плавназмінадовжиниволоссявідкороткогодо
довгогопокрайовійлініїростуволоссянавкологолови(рис. 5.32; 5.33).

Якщоволоссяпокрайовійлініїростудужекоротке,стрижкаможебутиви-
конанабезокантування.

а — стрижка машинкою 
без насадки «наголо»;

б — стрижка машинкою  
з насадками;

Рис. 5.32. Графічне зображення волосся у схемах коротких стрижок

в — напрямок 
проділів під 

час виконання 
стрижки спо-
собом тушу-

вання

г — окан-
тування 
скроні, 

завушної  
раковини та 

шиї

а — зведення волосся нанівець на потилич-
ній та скроневих зонах за допомогою елек-
тричної машинки;

Рис. 5.33. Графічне зображення способу «нанівець» у схемах стрижок
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Роздiл 5. Основні прийоми стрижки

Рис. 5.33. Графічне зображення способу «нанівець» у схемах стрижок (продовження)

б — зведення волосся нанівець на потилич-
ній і скроневих зонах за допомогою гре-
бінця та електричної машинки;

в — зведення волосся нанівець на потилич-
ній і скроневих зонах за допомогою гре-
бінця та ножиць (прийом тушування)

Спосіб «на пальцях»(або«пасмо за пасмом»)—укороченняволоссянад
пальцямиповсьомуволосяномупокривуголови(рис. 5.34).

Лініязрізуванняможебутигоризонтальною,вертикальноютадіагональною.

          

Спосіб «тупий зріз»—укороченняволоссяпіднульовимкутомвідтягування
табеззміниприродногонапрямкуростуволосся(рис. 5.35).Ножицірозміщують
підкутом90°допасмаволосся.Лініязрізуванняможебутигоризонтальноюабо
заокругленою.

Градуювання — спосіб точної стрижки, зрізування виконують із внутріш-
ньогобокудолоні,прицьомупасмастрижутьпідпевнимкутом(рис. 5.36).

Види градуювання: зовнішнєтавнутрішнє.
Зовнішнє градуюванняпередбачаєвкороченнякожногонаступногопасмана

1–2мм,авнутрішнє —подовженнякожногонаступногопасмана1–2мм.

Рис. 5.34. Графічне зображення способу «на пальцях» у схемах стрижок 

Стрижка способом «на пальцях» 
тім’яної, потиличної та скроне-
вих зон за допомогою ножиць із 
прямим полотном

Горизонтальна лінія зрізування на потилич-
ній і фронтальній зонах за допомогою но-
жиць із прямим полотном

Рис. 5.35. Графічне зображення способу «тупий зріз» у схемах стрижок
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5.2. Умовні позначення в схемах стрижки

Філірування—церозріджуванняволоссязізбереженнямдовжини.Застосо-
вуютьповсьомуволосяномупокривуголовиабонаокремихділянках(рис. 5.37).
Філіруванняможнарозпочинатизбудь-якогобокупасмайвиконуватинабудь-
якуглибинутазрізноюінтенсивністю.

Філіруванняволоссявиконуютьзадопомогою:

а — філірування тім’яної, потилич-
ної та скроневих зон за допомогою  
філірувальних ножиць;

філірувальних
ножиць,

філірувального
ножа,

філірувальної
бритви,

небезпечної
бритви.

б — філірування верхніх і нижніх зон 
волосяного покриву голови спо-
собом «зубці пилки» за допомогою 
ножиць із прямим полотном;

в — філірування бритвою

Рис. 5.37. Графічне зображення філірування волосся в схемах стрижок
внутрішнєзовнішнє

а — зовнішнє градуювання потиличної та 
фронтальної зон за допомогою ножиць із 
прямим полотном;

б — внутрішнє градуювання потиличної та 
фронтальної зон за допомогою ножиць із 
прямим полотном

Рис. 5.36. Графічне зображення способу градуювання в схемах стрижок 
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Роздiл 5. Основні прийоми стрижки

5.3. ТЕХНОлОГІЧНИЙ ПРОЦЕс сТРИЖКИ

Інструменти, пристосування, білизна. Для виконання стрижки потрібні:
прямі та філірувальні ножиці, безпечні й небезпечні бритви, електричні ма-
шинки,різноманітнігребінці,затискачідляволосся,пульверизатор,захисніко-
мірці(серветки),накидка(пеньюар).

Сучаснийпідхіддострижкипередбачаєроботузчистимсухимабовологим
волоссям.Підчасстрижкивологоговолоссянеобхіднопідтримуватирівномір-
ністьйогозволоження.

способи оброблення пасма. Зрізувати волосся ножицями можна під різ-
ними кутами. Прямий, або тупий, зріз отримують, якщо ножиці розміщують
підкутом90°доволосини.Тодiїїперерізматимеформукола(рис. 5.38, а).Ско-
шений зрізутворюєтьсявідзрізуванняволосинипідкутом35–45°.Перерізбуде
овальноїформи(рис. 5.38, б).

Зрізиможутьбутивнутрішнімитазовнішніми.Завнутрішнього зрізувнут-
рішнячастинапасмабудекоротшоюзазовнішню.Кінціпасмазатискаютьука-
зівнимісереднімпальцями,рукурозвертаютьдолонеюдосебе;зрізуванняви-
конуютьусерединірукипередпальцями(рис. 5.39, а).

Зовнішній зріззабезпечуєбільшудовжинунижньоїчастинипасма.Руку,що
утримуєпасмо,розвертаютьдолонеювідсебе,зрізуваннявиконуютьнадпаль-
цями(рис. 5.39, б).

 

контрольне пасмо. Усістрижкирозпочинаютьізвизначенняконтрольного
пасма(КП),наякерівняютьсявпроцесістрижки.Наступніпасмаможутьвідпо-
відатидовжиніконтрольногопасмаабожбутидовшимичикоротшимизанього.

Устрижкахконтрольнепасмоможнавідділятинарізнихзонахабовизначати
залінієюнижньогоконтурустрижки.

Технологіяорієнтуваннянакотрольнепасмозалишаєтьсянезмінною—після
відчісуванняконтрольногопасманаступневідділяють,захоплюючичастковоабо
повністюволоссяконтрольногопасма(рис. 5.40–5.42).

Рис. 5.38. Способи оброблення пасма волосся: а — прямий зріз; б — скошений зріз

а б

Рис. 5.39. Способи зрізування волосся: а — внутрішній зріз; б — зовнішній зріз

а б
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5.3. Технологічний процес стрижки

Основними напрямними в процесі стрижкиєстаціонарне(абонерухоме)
ірухливе(абопереміщуване)контрольніпасма.

Стаціонарнеконтрольнепасмозалишаєтьсянерухомимупроцесістрижки.
ВолоссяіншихділянокпідтягуютьдорівнястаціонарногоКПістрижутьпідтим
самимкутомінатійсамійдовжині(рис. 5.40; 5.41).

Рухливе контрольне пасмо переміщують у міру здійснення стрижки (коли
першеконтрольнепасмоєорієнтиромдлядругогопасма).Рухливеконтрольне
пасмовикористовуютьдляствореннярозшарованихстрижок ідлядосягнення
рівномірноїдовжиниповсійповерхністрижки(рис. 5.42).

кути.Обравшибудь-якустрижку,потрібнопам’ятатипрокути,підякимиїї
виконують,асаме:

•кутвідтягування(абокутпіднімання)пасмавiдносноповерхніголови;
•кутзрізуванняволосся.
Кути є надзвичайно важливими елементами у створенні

стрижки.Завдякирізнимваріантамміжцимикутамиотриму-
ютьрізніефективстрижці.

Піднімання, або відтягування, пасомволоссяпідпевним
кутомдоповерхніголовипідчасстрижкизастосовуютьдлядо-
сягнення ефекту зміни напрямку пасом. Це один із прийомів
моделюваннястрижкитаствореннясилуетузачіски.

Величину кута відтягування пасом волосся вимірюють у
градусах.Основнимикутами,яківикористовуютьпідчасстри-
жок,вважаютькутивідтягуваннявід0до180°.Щовищепід-
німають волосся, то більш градуйовану стрижку створюють.
Коливолоссяпіднімаютьпідкутомменше90°,зоровозбільшу-
єтьсягустотаволосся(рис. 5.44, с. 54).

180°

0°

45°

90°

135°

Рис. 5.43. Поло-
ження основних 
кутів піднімання  
пасом волосся

Рис. 5.40. Зiстригання волосся за контрольним стаціонарним пасмом  
зовнішнім зрізом

Рис. 5.41. Зiстригання волосся  
за контрольним пасмом способом  

градуювання

Рис. 5.42. Зiстригання волосся за  
контрольним рухливим пасмом способом  

«на пальцях»

КП

КП

КП
КП

КП
КП

КП
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0°
45°

45°

90°

90°

б — кут піднімання 45°;а — кут піднімання 0°; в — кут піднімання 90°

Рис. 5.44. Кути піднімання пасом

Кут (аболінія) зрізування волоссяєосновнимнапрямком,заякимздійсню-
ютьстрижку.Завдякикутузрізуванняможнаспрогнозуватидовжинутаформу
майбутньоїстрижки.Лініюзрізуванняможнаописатирізнимиспособами:гори-
зонтальна,вертикальна,діагональнаабозадопомогоюградусів.Основнимику-
тами(лініями)зрізування,яківикористовуютьпідчасстрижок,вважаютьпрямі,
внутрішнітазовнішнікути(лінії)(рис. 5.45).

Прямий кут зрізуванняпаралельнийдоповерхніголови,вінутворюєодна-
ковудовжинуволоссятарозшаровануодноріднуфактуру(рис. 5.45, а).

Внутрішній кут зрізування має скошений напрямок, зберігає довжину во-
лоссянаверхніхзонахізменшуєнанижніх(рис. 5.45, б).

Зовнішній кутзрізуваннямаєскошенийнапрямок,зменшуєдовжинунаверх-
ніхзонахізберігаєнанижніх(рис. 5.45, в).

5.4. ОсНОВНІ ТЕХНІКИ сТРИЖКИ

Зведення волосся нанівець.Цейспосібстрижкипередбачаєпоступовузміну
довжиниволосся.Фактичноцестрижканижньоїділянкиволосяногопокривуна
2–3смвідкрайовоїлініїростуволоссяабоповсійширинінижньопотиличноїта
нижньоскроневоїзон(рис. 5.46).

а — прямий кут (лінія) зрізування; б — внутрішній кут (лінія) зрізування;

в — зовнішній кут (лінія) 
зрізування

Рис. 5.45. Кути зрізування пасом волосся
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5.4. Основні техніки стрижки

Стрижкуздійснюютьмашинкою,прямиминожицямиабобритвоюзадопо-
могоюгребінцячибезнього.

Працюючи машинкою, можна застосовувати гребінець або працювати без
нього.Машинкувводятьуволоссявідкрайовоїлініїйогоросту.Стрижутьпроти
ростуволоссязвиведенняммашинкивгорунасебе.

Першою зістриженою смужкою визначають висоту зони стрижки. Інші
смужкизакінчуютьнарівніпершоїзурахуваннямтого,щоуявнаверхнялінія
стрижкимаєповторюватилініюростуволоссянашиї(рис. 5.46, а).

Положенняверхньоїтанижньоїлінійстрижки«нанівець»знаходятьсявпев-
нійзалежності,якупотрібновраховувати:щоменшавідстаньміжними,торізкі-
шийперехідстворюєтьсяміжкороткимідовгимволоссям(рис. 5.46, a).

Якщопідчасстрижкимашинкоюзастосовуютьгребінець,тойогоутримують
другимприйомом.Уводятьгребінецьуволоссяпокрайовійлініїростуйзрізу-
ютьволоссянаплощинігребінця(рис. 5.46, б).

Аналогічновиконуютьцюстрижкуножицями.Гребінецьіножицірухаються
вгору проти росту волосся одночасно. Довжину зістриженого волосся регулю-
ють, працюючи різними частинами інструментів. Для отримання мінімальної
довжиниволоссязрізуваннявиконуютькінцяминожицьнадкінцямизубцівгре-
бінця.Длязручностізістриганняволоссянарізнихділянкахволосяногопокриву
головиножиціутримуютьпаралельнодогребінця(рис. 5.47, а)абопідкутомдо
нього(рис. 5.47, б).

стрижка машинкою над гребінцем. Цятехнікастрижкидаєзмогустригти
волоссядужеблизькодошкіриголови,якустрижці«нанівець»,атакожство-
рюватиплоскітаквадратніформистрижок.Особливоїточностіпідчасстрижки
машинкоюдосягаютьнасухомуволоссі(рис. 5.48, а, б, с. 56).

Рис. 5.46. Зведення волосся нанівець: а — ножицями; б — машинкою

а б

а — паралельно до гребінця;

Рис. 5.47. Розміщення ножиць і гребінця під час стрижки

б — під кутом до гребінця
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Розміщеннягребінцятатехнікастрижкимашинкоюаналогічніроботіножи-
цями.Відмінністьполягаєвтому,щопідчасстрижкигребінецьнеобхіднотри-
матиуфіксованомуположенні.Кут,підякимустановленогребінець,визначає
довжинузістриженоговолосся.

Тушування.Якістьвиконанняопераціїзале-
житьвідрівномірностірухугребінцяіножиць,
атакожвідкута,підякимвонирозміщеніодин
доодного.Щочастішеробитирізальнірухино-
жицями, то якісніше буде зроблено стрижку.
Гребінець вводять у волосся, ножиці ставлять
паралельнодогребінцянарівніобушка.Гребі-
нець переміщують на кілька міліметрів угору
проти росту волосся, водночас переміщують
іножиці,зрізуючиволоссяпаралельнодопло-
щинигребінця(рис. 5.49).

Гребінцемвизначаютькутнахилу,підякимзрізуютьволосся.Ножиціроз-
міщуютьнетількипаралельно,айпідкутомдогребінця.Кінціножицьможуть
бутиспрямованіякліворуч,такіправоруч,залежновідділянкиволосяногопо-
криву,щострижеться.

Волоссязправогобокушиїтазавухомпотрібнозрізуватикінцяминожиць
зі спрямуванням їх праворуч. Волосся з лівого боку шиї за вухом, а також во-
лоссяправоїскронiзручнішестригтикінцяминожиць,спрямованимиліворуч,
іпаралельнодогребінця.Довжинуволоссярегулюютьігребінцем,іножицями.

Волосся зрізують паралельно до гребінця — кінцями
ножицьдляотриманнямінімальноїдовжиниволосся,
середньою частиною полотна ножиць над середньою
частиноюзубцівгребінцядлядосягненнябільшоїдо-
вжини.

стрижка способом «на пальцях», або «пасмо за 
пасмом»,—процесукороченняволоссянадпальцями
по всій поверхні волосяного покриву або на окремих
ділянках(рис. 5.50).

Ця техніка стрижки передбачає роботу прямими
тафілірувальниминожицямийгребінцем.Зняттяво-
лосся «на пальцях» використовують не тільки безпо-
середньодлястрижкиволосся,атакожякдопоміжний

Рис.5.49. Тушування

Рис. 5.50. Укорочення 
волосся способом  

«на пальцях»

Рис. 5.48. Стрижка машинкою над гребiнцем: а — зубцi гребiнця спрямовані догори;  
б — зубцi гребiнця спрямовані донизу

а б
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прийом для попереднього вкорочення довгого волосся перед основною стриж-
коютаякконтрольно-перевірочнийприйомпісляосновноїстрижки.

Підчасстрижкипасмобудь-якоїзониутримуютьсереднімівказівнимпаль-
цямилівоїруки,зрізуютьволосся,спрямовуючиножицівздовжпальців.Підчас
зрізуванняволоссягребінецьутримуютьлівоюрукоювнеробочомуположенні.
Пасмавідділяютьгоризонтальнимитавертикальнимипроділами.Длястрижки
волоссявертикальнихпасомкінціножицьспрямованідогори(рис. 5.51).

спосіб стрижки «пасмо на пасмо». Застосовуючицейспосіб,насампередви-
значаютьконтрольнепасмо.Наступніпасманакладаютьнаконтрольнейзрізу-
ютьнарівнійогодовжини.Кутвідтягуванняпасомможебутирізним(рис. 5.52).

5.5. ФІлІРУВАННЯ

Філіруваннявиконуютьзалежновідзадумузачіскинавсіймасіволоссяабо
на окремих ділянках. Проріджування волосся за допомогою філірування може
датитакірезультати:

•збільшенняоб’ємуволосся;
•полегшенняукладанняволосся;
•зменшенняоб’ємуволосся.
Перед філіруванням волосся відділяють вертикальними та горизонталь-

нимипасмамиабопідкутом.Філіруванняможнарозпочинатизбудь-якогобоку
пасма,виконуватинарізнуглибинутазрізноюінтенсивністю.Розрізняютьфі-
ліруванняволоссябілякореня,накінцях,повсійдовжиніпасма.Місцепершого
зрізуможнавизначитибудь-де.Цезалежитьвідгустотиволоссятабажаногоре-
зультату.Кількістьзрізівнаодномупасміможебутирізною.

Прикореневефіліруванняпередбачаєпроріджуванняпасма,відступившина
2–4смвідкоренів.Завдякицьомуполегшуєтьсяукладання,створюєтьсяформа
зачіски,візуальнозбільшуєтьсяїїоб’єм.

Філіруваннякінцівпасмасприяєстійкомувкладаннюволосся,згладжуєне-
рівністьстрижки.Длядужегустоговолоссяпасмарозріджуютьповсійдовжині.
Операціювиконуютьпрямимитафілірувальниминожицямиабобритвою.

Філіруванняможнапоєднатизодночаснимукороченнямволосся.
прийоми філірування.Уперукарськійпрактицівідомірізніприйомифіліру-

ванняволоссяіззовнішнього,внутрішньогобокуабозобохбоків.Філірування
ззовнічастішевиконуютьнакороткихстрижках,звнутрішньогобоку—надов-
гих, якщо волосся густе та жорстке — з обох боків. Пасмо відділяють за допо-

Рис. 5.51. Стрижка способом «пасмо за пасмом»  
потиличної та скроневих ділянок з використанням  

вертикальних проділів

Рис. 5.52. Накладання пасма 
на пасмо

кп
кп
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могою гребінця, кінцями ножиць волосся
зрізуютьпідгребінцем.

Метод цілеспрямованого врізаннязасто-
совують для надання волоссю рухливості,
«рваного» ефекту, хаотичної різнорівне-
востінакінцях;кінціокремихтонкихпасом
зрізуютьнарізнійдовжині (рис. 5.53).

Методи «зубці пилки», «пойнтинг» —
видфіліруванняпрямиминожицями,ви-

конують технікою врізання. При застосуванні методу «зубці пилки» полотна
ножиць уводять у пасмо під кутом 45°, при «пойнтингу» — 90°, глибина врі-
заннявід0,5ммдо4см(рис. 5.54).Рекомендуютьвикористовуватиназавер-
шальномуетапістрижкивсієїмасиволоссяабодляоформленнячілки.

Методи вищипування, «піктаж»—філірування,коливпасмізрізуютьокремі
волосининарізнійвисотіабоокремітонкіпасмазпроміжком0,5–1смнадо-
вжині2–4смвідкоренів(рис. 5.55).

«Поінткат» — точкове зрізування. Виконують прямими ножицями пере-
важнопоконтурустрижки.Створюєефектбахроми.

Метод «слайсинг»,абометод ковзального зрізу, —філіруванняволоссяков-
зальнимрухомуздовжпасма(рис. 5.56; 5.57). 

Рис. 5.53. Метод цілеспрямованого 
врізання

Рис. 5.54. Метод  
«зубці пилки»

Рис. 5.55. Фiлiрування: а — метод вищипування; 
б —  «піктаж»

а б

Рис 5.56. Метод ковзального зрізу

Рис. 5.57. Виконання ковзального 
зрізу на волоссі різних зон
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Метод «джгута»використовують,абинадатизачісцібільшогооб’єму.Для
цьогоневеликепасмоперекручуютьджгутомівкількохмісцяхнадсікаютькін-
цяминожицьабофілірувальноюбритвою(рис. 5.58).

Прямими ножицями технічно виконують більшість прийомів філірування.
Воднихiзнихпрацюютькінцяминожицьнапальцях,вінших—основоюполо-
теннапіврозкритихножиць.

Філірувальними ножицямизрізуютьволосся,якепотрапляєпідзубціробочих
полотен.Дляуникненняутворення«сходинок»,пом’якшеннялініїзрізуваннята
забезпеченняякісногофілірування,філірувальніножицірозміщуютьпідкутом
45°допасма,якеобхоплюють(рис. 5.59).

Залежновідгустотиволоссядляобробленняпасмавиконують3–5захоплень
ножицями.

Філірування волосся філірувальними бритвами та ножами дає можливість
досягтиплавноїлініїстрижки.

Працюючифілірувальноюбритвоюабоножем,застосовують:
•внутрішнійзрізпасма(рис. 5.60, а);
•зовнішнійзрізпасма(рис. 5.60, б).

Філірувальною бритвою або ножем стрижуть тільки зволожене волосся.
Пасмо утримують за кінці великим, указівним і середнім пальцями. Відсту-
пивши від коренів приблизно на третину пасма, роблять ковзальні рухи згори
внизуздовжпасма(рис. 5.61, с. 60).

Рис.5.58. Філірування  
методом «джгута» Рис. 5.59. Стрижка філірувальними ножицями 

Рис. 5.60. Філірування бритвою: а — внутрішнє; б — зовнішнє

а б
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5.6. ГРАДУЮВАННЯ

Градуюваннядаєзмогурегулюватигус-
тотуйоб’ємволосся,візуальнозбільшувати
їхзавдякивідтягуваннюпасомволоссяпід
різними кутами. Воно може бути високим
(починаючизверхньопотиличноїзони),се-
реднімінизьким.

Розрізняють зовнішнє та внутрішнє
градуювання. Зовнішнє градуювання поля-
гаєвукороченнікожногонаступногопасма

вiдноснопопередньогона0,5–1мм(рис. 5.62, а).Внутрішнє градуюваннявідріз-
няєтьсяподовженнямнаступногопасмапорівнянозпопереднімтежна0,5–1мм
(рис. 5.62, б).

Горизонтальнимпроділомвідділяютьконтрольнепасмойстрижутьнабажа-
нійдовжині.Наступнепасмострижутьвнутрішнімтупимзрізомобранимспо-
собом—довшимабокоротшимвідконтрольного.Зовнішнєградуюванняперед-
бачаєпоступовезбільшеннякутавідтягування.

Градуюванняможнавиконуватитакожзадопомогоювертикальнихпроділів.
Залежновідтого,уякійчастиніволосяногопокривупотрібнозбільшитиоб’єм,
виконуютьвідтягуваннягоризонтальноабопідкутом.Горизонтальним відтягу
ваннямзбільшуютьоб’ємуверхнійтасереднійзонах,підкутом45°—усередній
танижнійпотиличнихзонах.Післявиборукутавідтягуванняпасмавизначають
положення руки, яка його утримує. Положення руки під кутом 45° до основи
пасмазабезпечуєнизьке,слабковиявленеградуювання.

Градуюванняскроневихзонпродовжуєградуюванняпотилиці,якевикону-
ютьаналогічно,унапрямкувідпотилицідообличчя.

5.7. ОКАНТУВАННЯ

Окантування—цепроцесоформленнянижньоїлініїконтурустрижки,ата-
кожсамацялінія.Окантуванняможнаробитиякнаприкінці,так інапочатку
стрижки.Вононадаєстрижцізавершеноговигляду,визначаєконтурмайбутньої

Рис. 5.61. Оброблення 
волосся різних зон  

філірувальною  
бритвою

Рис. 5.62. Види градуювання:  
а — зовнішнє; б — внутрішнє

ба
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зачіски. Розрізняють два способи окантування: на окремому пасмі та для всієї
маси волосся. У роботі використовуть прямі ножиці, бритви й електричні ма-
шинки,гребінці.

Видокантуваннявибирають,ураховуючиформумайбутньоїстрижки,особ-
ливостіобличчя,шиїлюдини,наявністьвад,якіпотрібноприховати,природний
напрямоктаособливостіростуволосся,побажанняклієнта.

Перед здійсненням окантування необхідно визначити, якого кінцевого ре-
зультатупотрібнодосягти,якимбудеволоссявційзоніволосяногопокриву:

—наповненимчиполегшенимфіліруванням;
—рівнимчифілірованим;
—довгимчикоротким;
—зведенимнанівець.
Окантування волосся залежно від його довжини. Коротке волосся.Окан-

туваннякороткоговолоссявиконуютьпрямиминожицями,машинкоюабобрит-
вою.Волоссявідділяютьякомогачастіше.Якщострижкадужекоротка,аволосся
на шиї чи скронях нижче від лінії окантування, його зістригають бритвою або
машинкоюбезнасадки.

Волосся середньої довжини.Волоссярозчісують,притискаютьдоголовиру-
коюабогребінцемізістригаютьнабажаномурівніножицями.Перевіряютьдов-
жинупасомїхзведеннямабоорієнтуючисьнапевнічастиниобличчя,вухатощо.

Довге волосся. Окантування довгого волосся виконують зрізом на долоні,
орієнтуючисьнаконтрольнепасмо.

Види зрізів дляокантуванняножицямиволоссярізноїдовжини:
• зріз на пальцяхзастосовуютьдляволоссярізноїдовжини.Відділенепасмо

утримуютьуказівнимісереднімпальцями,мінімальновідтягуютьізістригають;
• зріз на гребінцізастосовуютьдляволоссябудь-якоїдовжини.Волоссявідді-

ляютьірозчісуютьізвідтягуваннямнасебе.Гребінецьпросуваютьуздовжпасма
допотрібногорівнязрізу.Зістригаютьволоссянаполотнігребінця;

• зріз на долонізастосовуютьдлякороткоготаподовженоговолосся.Ребром
долонілівоїрукипасмопритискаютьдошиїабоголовийзістригаютьнаддолонею;

• вільний зріззастосовуютьдлястрижкикороткоговолосся.Стрижутьзаче-
саневнизпасмо,якезаходитьнавільнувідволоссяшкіру.

Длясиметричностілініїокантуваннянаскроняхорієнтуютьсянамочкивух,
лицьовілініїузгоджуютьзпідборіддям,кутикамиочейаборота,кінчикомноса.

Форми окантування потилиці. Окантуванняпотилицівчоловічихтажіно-
чихстрижкахможебутирізнимзадовжиноютаформою.

Схематичнопроцесокантуваннярізнихформзображенийнарис. 5.63–5.67 
(с. 62, 63).

Пряму форму виконують у жіночих і чоловічих зачісках. Довжина оканту-
ваннярізна.Пасмоабовсюмасуволоссязалежновідобраногоспособузачісують
унизізрізуютьпопрямійлініївідсерединивобидвабоки—спочаткуліворуч,
потімправоруч(рис. 5.64 а, с. 62).

Овальнуформузастосовуютьзалежновіддовжини;виконуютьпереважнов
жіночихстрижках,алеможебутиівчоловічих.Волоссярозділяютьдугоподіб-
нимипроділами,розчісуютьуниз,відтягуютьупереддообличчяізрізуютьво-
лоссявнутрішнімзрізом(рис. 5.65, б, с. 62).
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а — пряма (рівна) форма окантування; б — овальна форма окантування;

в — трикутні форми окантування

Рис. 5.63. Форми окантувань потилиці в чоловічих коротких стрижках

Рис. 5.66. Трикутна форма окантування потилиці в коротких жіночих стрижках

Рис. 5.65. Овальні форми окантування потилиці в жіночих стрижках

Рис. 5.64. Пряма форма окантування потилиці в жіночих стрижках:  
а — коротких стрижках; б — подовжених

а б
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5.7. Окантування

Дужкувиконуютьучоловічихстрижках.Довжинаокантуванняможедоходити
докомірасорочки.Волоссязачісуютьуниз,зрізуютьпопрямійлінії(рис. 5.68, а).
Потімйогозачісуютьупереддообличчя,зрізуютьпідкутомізаокруглюютькути.
Допускаютьвиконаннятушуваннянависоті1см(рис. 5.68, б, в).Кутнахилузрізу
залежитьвідрозмірушиїібудетимбільшим,чимширшашия.

Підковоподібнуформузастосовуютьужіночихічоловічихстрижках.Пасмо
волоссязбираютьнадцентромшиї, зрізуютьнабажанійдовжині(рис. 5.68, г).
Дляотриманняподовженихбоковихчастинпасмоможнаскрутитивджгут.

Трикутнуформузастосовуютьучоловічихіжіночихстрижках,вонаможебути
різноюзадовжиною.Волоссяділятьвертикальнимпроділомнавпіл.Відділяютьпас-
мавбіквідпроділу,утворюючитрикутник,стрижутьвнутрішнімзрізом(рис. 5.68, ґ).

Фігурну форму виконуютьужіночихічоловічихстрижках(рис. 5.68, д).

Окантування скроньужіночихічоловічихстрижкахзаформоюможебути
звідкритимвухомтаіззакритимвухом(рис. 5.69; 5.70, с. 64).

Рис. 5.67. Фігурні форми окантування потилиці в жіночих стрижках

Рис. 5.68. Схематичне зображення процесу окантування потилиці

а б в г
ґ д

а — пряма чоловіча скроня;

в — скошена жіноча скроня
Рис. 5.69. Види скронь із відкритим вухом

б — скошена чоловіча скроня;
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Роздiл 5. Основні прийоми стрижки

Окантування скронь виконують кількома способами (рис. 5.71–5.74). Лінії
окантуванняскроньіпотилиціплавноз’єднують,оминаючивухо.

Класична чоловіча скроня:
•волоссянаскронізачісуютьуниз,зрізуютьпопрямійлінії(рис. 5.71, а);
•волосся зачісують наперед до обличчя і з’єднують лінії окантування на

скронітачілці(рис. 5.71, б);
•волоссязачісуютьнавухо,стрижутьзаформоювуха(рис. 5.71, в);
•волоссязавухомзачісуютьдовуха,зрізуютьзаформоюлiнiїокантування

потилицi(рис. 5.71, г).

Коротка пряма скроня:
•волоссязачісуютьуниз,зрізуютьпопрямійлінії.Лініязрізуваннязакінчу-

єтьсявмісціпочаткувуха(рис. 5.72, а);
•волоссязачісуютьнаобличчя,вирівнюютьлініюзрізуваннязокантуван-

нямчілки(рис. 5.72, б);
•волосся за вухом зачісують на обличчя та зрізують по лінії згину вуха

(рис. 5.72, в).
Коротка скошена скроня:
•волоссязачісуютьуниз,зрізуютьпоскіснійлінії.Усінаступніопераціїана-

логічніпрямійформіокантування(рис. 5.73).
Довга пряма або скошена скроня:
•волоссязачісуютьуниз,зрізуютьнарівнісерединивуха(рис. 5.74, а);
•волосся зачісують на обличчя, з’єднують лінії окантування на скронях і

чілці(рис. 5.74, б);
•волосся за вухом зачісують уперед на обличчя; стрижуть внутрішнім зрі-

зом,орієнтуючисьнадовжинускроні(рис. 5.74, в).
Послідовністьокантуванняжiночихскроньтакасама,якічоловiчих.Жіночі

скронівiдрiзняютьсявiдчоловічихдовжиноюволосся,атакожформоюоканту-
вання.

а — скошена скроня із закритим вухом; б — пряма скроня із закритим вухом

Рис. 5.70. Види скронь із закритим вухом

Рис. 5.71. Процес окантування класичної чоловічої скроні

а б в г
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5.7. Окантування

Окантування чілки визначаєїїграничнімежі.Чiлкаможебутирiзноїдов-
жинитаформи(рис. 5.75).

Рис. 5.72. Процес окантування короткої прямої скроні

Рис. 5.74. Довга пряма або скошена скроня

Рис. 5.73. Коротка скошена скроня

аа

а

б

б

в

в

Рис. 5.75. Форми окан-
тування чілки:  

а — пряма чілка 
(рівна); б — овальна 

увігнута чілка;  
в — овальна випукла 

чілка; г — асиметрична 
(діагональна, скошена) 

чілка; ґ — трикутна 
чілка; д — фігурні чілки

а б в

г

д

ґ
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Роздiл 5. Основні прийоми стрижки

процес окантування чілки.Чілкувідділяютьуформіпрямокутникааботри-
кутника,вершинаякогоможедоходитидонайвищоїточкиголови.Окантування
чілкиздійснюютьрізнимиспособами. 

Дляпрямого окантуванняволоссячілкузачісуютьунизізрізуютьпопрямій
лініївідсерединивобидвабоки.Якщодовжиначілкинижчавідрівнябрів,окан-
туваннявиконуютьвнутрішнімзрізом(рис. 5.76, а, б).

Овальне ввігнуте окантуваннярозпочинаютьзачісуваннямволоссядоцентра,
дейогозбираютьупучокiзрізуютьзабажаноюдовжиною(рис. 5.76, в).

Щобвиконатиовальне випукле окантування,зонучілкиділятьвертикальним
проділом.Визначаютьдвісиметричніточкинабажанійвисоті.Волоссяправого
трикутникавідтягуютьдоправоїточкитастрижуть,пасмоволоссязлівоготри-
кутникавідтягуютьдолівоїточкийтакожстрижуть(рис. 5.76, г).

Длятрикутного окантуванняволоссячілкиділятьнавпілвертикальнимпроді-
лом,зачісуютьурізнібокитастрижутьвнутрішнімзрізомвідпроділу(рис. 5.76, ґ).

Дляасиметричної чілкивиконуютьбоковийпроділ.Відділеневолоссязачісу-
ютьдлявкороченнятазрізуютьвнутрішнімскошенимзрізом(рис. 5.76, д).

Щобполегшитичілку,їїфіліруютьповсійдовжині,анакінцяхвиконують
врізанняпрямиминожицями.

5.8. ФОРМИ сТРИЖОК

рівномірна форма стрижки. Для такої
форми характерний рівномірний розподіл
довжини волосся по всій поверхні голови.
Повторює округлість голови. Забезпечує
ефект ступінчастості. Не створює ефекту
маси(рис. 5.77).

Умови створення форми: кут піднімання
пасом волосся 90° від поверхні голови, кут
зрізування пасом прямий (90°), що забезпе-
чуєоднаковудовжинуволоссянавсіхділян-
кахволосяногопокривуголови.Рівномірної

в

г ґ д

Рис. 5.76. Схематичне зображення процесу окантування чілки

а б

Рис. 5.77. Схематичне зображення 
рівномірної форми
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5.8. Форми стрижок

(розшарованої) форми стрижки досягають за допомогою рухливого контроль-
ногопасма.

Для створення цієї форми використовують проділи: горизонтальні, верти-
кальнітарадіальні.Текстураповністюактивована.Способистрижки:«напаль-
цях»,або«пасмозапасмом».

Масивна (важка, монолітна) форма стрижки.Затакоїформистрижкиво-
лоссяверхніхзондовгейперекриваєволоссянижніхзон.Створюєефектмакси-
мальноїмасивнижніхзонахстрижки.

Умови створення форми:кутвідтягуванняволосся0°,зрізуваннявиконують
унижніхзонах,деволоссядосягаєодногорівня.Масивнуформустрижкиство-
рюютьзадопомогоюстаціонарногоконтрольногопасма.

Напрямокпроділівікутизрізуваннязалежатьвідфасонустрижки,можуть
бути:горизонтальними,діагональнимиправоруч іліворучабокомбінацієюна-
прямків. Текстура неактивована. Способи стрижки: «тупий зріз», «пасмо на
пасмо»,«внутрішнєградуювання»(рис. 5.78, а, б, в).

Для прогресивної форми стрижки характеринеплавнезбільшеннядовжини
волоссявідкороткогоуверхніхдодовгоговнижніхділянкахголови.Забезпечує
витягнутуповертикаліформубезнакопиченнямасиволосся.Формустрижки
створюютьзадопомогоюстаціонарногоаборухливогоконтрольногопасма.На-
прямокпроділівсуттєвоневпливаєнаформустрижки.Проділиможутьбутиго-
ризонтальні,вертикальні,діагональнітарадіальні.Поверхняволоссявстрижці
активована.Способистрижки:«напальцях»,або«пасмозапасмом»(рис. 5.79).

а — горизонтальні зрізи 
створюють накопичення 

маси горизонтально,  
паралельно до підлоги  

(класичне каре);

в — діагональні зрізи в 
напрямку на потилицю 

створюють найбільшу масу 
волосся на потилиці (паж)

б — діагональні зрізи  
в напрямку на обличчя 

створюють найбільшу масу 
волосся біля обличчя 

(каре з подовженням); 

Рис. 5.78. Схематичне зображення масивної форми

Рис. 5.79. Схематичне зображення прогресивної форми
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Роздiл 5. Основні прийоми стрижки

Градуйована форма стрижки розширює силует у середній частині форми
стрижки,щостворюєефект«щітки».Градуйованастрижкавізуальнозбільшує
масуволосся.Формидосягаютьзавдякизрізуваннюволоссязадопомогоюнизь-
когоабосередньогокутіввідтягуванняволосся.Найчастішевикористовуютькут
відтягування45°.Градуйовануформустрижкистворюютьзадопомогоюрухли-
вого контрольного пасма. Проділи можуть бути горизонтальні, вертикальні та
діагональні. Текстура активована в нижній частині стрижки й неактивована у
верхнійчастині.

Способи стрижки: «зовнішнє градуювання», «пасмо за пасмом», «пасмо на
пасмо».Задопомогоюградуйованоїстрижкиможнаотриматибезлічформідо-
могтисярізноманітнихефектів(рис. 5.80).

комбінована форма стрижки. Більшість стрижок, які роблять у салонах,
єкомбінацієюбазовихформ,наприкладпоєднаннямрівномірноїформизпро-
гресивною;рівномірноїзградуйованоютаін.

 Запитання та завдання

1. Яківидистрижоквизнаєте?Охарактеризуйтеїх.
2. Щоєосновоюмодельнихстрижок?
3. Якістрижкиназиваютькомбінованими?
4. Охарактеризуйтеконтрастнийінеконтрастнийвидистрижки.
5. Учомуполягаєвідмінністьвиконанняприйому«зведенняволоссянані-

вець»ножицямитамашинкою?
6. Чимвідрізняєтьсяприйомстрижки«тушування»від«зведенняволосся

нанівець»?
7. Наякізонирозподіляютьволосянийпокривголови?
8. Якієвидипроділів?Длячоговонипризначені?
9. Уякихвипадкахвикористовуютьвнутрішнійізовнішнійзрізиволосся?

10. Якезначеннямаєконтрольнепасмовстрижці?
11. Якимінструментомвиконуютьстрижкуспособом«напальцях»?
12. Якіінструментивикористовуютьдляфіліруванняволосся?

Рис. 5.80. Схематичне зображення градуйованої форми

а — кут відтягування 30° —  
градуювання низьке;

в — кут відтягування 90° —  
градуювання високе

б — кут відтягування 45° —  
градуювання середнє;
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  Запитання та завдання

13. Назвітьприйомифілірування.
14. Яквиконуютьприкореневефілірування?
15. Якієвидиградуюванняіякїхвиконують?
16. Відчогозалежитьформаокантуванняпотилицітаскронь?
17. Якієформиокантуваннячілки?
18. Якіприйомиокантуваннязастосовуютьзалежновіддовжиниволосся?
19. Виконайтетестовізавдання.

1. Лініяростуволоссянавкологолови,нижчеякоївононеросте,—це
А кінцевалінія
Б крайовалінія
в вертикальналінія
Г подовжуючалінія

2. Основнихформстрижкиіснує
А п’ять
Б дві
в одна
Г чотири

3. Укороченнякожногонаступногопасмапорівнянозпопереднімна1—2мм
досягаютьзадопомогою

А зовнішньогоградуювання
Б односторонногоградуювання
в комбінованогоградуювання
Г внутрішньогоградуювання

4. Розріджуванняволоссязізбереженнямдовжиниповсьомуволосяному
покривуголовиабонаокремихділянках—це

А окантування
Б укладання
в градуювання
Г філірування

5. Створенняплавногопереходувідкороткоговолоссянанижніхділянках
волосяногопокривуголовидодовшогонаверхніхділянках—це

А зведенняволоссянанівець
Б спосіб«напальцях»
в тушування
Г окантування
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6.1. З ТЕОРІї КОлЬОРІВ

Перукарськапослугазфарбуваннянадаєзачісцістильності.Фарбування,ра-
зомзмоделюваннямстрижокізачісок,становитьтриєдинуосновуперукарської
майстерності. Колориметрію, що вивчає принципи взаємодії кольорів та їхніх
відтінків,вважають«сольфеджіо»перукарськоїсправи.Колориметріясистема-
тизує знання про кольори, їхню взаємодію, протиставлення теплих і холодних
відтінків,їхнюздатністьнейтралізуватиодинодного.

Ізсемикольорівсонячногоспектратриєчистими,їхнеможливоотриматизмі-
шуванням.Цеосновні,аботакзваніпервинні,кольори:синій,червоний,жовтий.

За допомогою змішування однакової кількості двох первинних кольорів
отримуютьвториннікольори:синій+жовтий=зелений;жовтий+червоний=
помаранчевий;червоний+синій=фіолетовий.

Додавшивториннийколірдоодногоздвохпервиннихкольорів,отримують
новікольори—третинні.

Змішавшипервиннікольоризвторинними,утворюютьвідтінки,якірозши-
рюютьдіапазонтонів,атакожзабезпечуютьможливістьотриманнябудь-якого
кольору.

Виокремлюютьтакожчетвертиннікольори,доякихналежатьрізнікомбіна-
ції,уключаючивсювидимукольоровугаму.Співвідношеннякольорівзображу-
ютьякхроматичнеколо,зіркукольорівабодіаграму(рис. 6.1).

Кольори,розміщеніодиннавпротиодного,називаютьпротилежними.Вони
взаємно нейтралізують свою кольоровість. Первинні кольори нейтралізуються
вторинними:зелений—червоним,синій—помаранчевим,жовтий—фіолетовим.

Нейтралізуютьсяпротилежнітретиннікольори:помаранчевий—синьо-фіо-
летовим,жовто-зелений—фіолетово-червонимтощо.

Знанняпронейтралізаціюкольорівівідтінківпотрібнідлявиправленняне-
бажаноготону.

ПОНЯТТЯ ПРО КОлІР.
КлАсИФІКАЦІЯ БАРВНИКІВ ДлЯ ВОлОссЯ
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Рис. 6.1. Хроматичне коло
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6.2. ПРИРОДНИЙ КОлІР ВОлОссЯ

Колірформуєтьсявкорковомушаріволоссямеланоцитами,якіпродукують
дватипипігментумеланіну:гранульований(зернистий)—евмеланін;розсіяний
(дифузійний)—феомеланін.

Пігментутворюєтьсявкореніволосинитапросуваєтьсянеювгору.Вінпо-
ширюєтьсянерівномірно.Ближчедозовнішньогошарууволосинікількістько-
льоровихречовинзменшується.Укутикуліїхмайженемає.Утемномуволоссі
набагатобільшепігменту,ніжусвітлому.

Природнийколірволоссявизначаєкомбінуваннярізнихтипівпігменту,ата-
кожїхніформа,розмірiкількість.

Гранульованіпігментиевмеланінунадаютьволоссюкольорувідчорногодо
бурого,гранулимеланінуподовженоїформи—темногокольору.Якщоїхменше,
волосся світліше. Гранули меланіну круглої або овальної форми надають во-
лоссюрудогокольору.Поєднанняподовженихгранулзовальнимитакруглими
утворює рудувато-коричневий відтінок. У разі поєднання подовжених гранул
іневеликоїкількостікруглихволоссябудечорнимзрудимвідтінком.Розсіяні
пігментифеомеланінуутворюютькольоривіджовтогодочервоного.Кожналю-
динамаєнастількинеповторнепоєднаннянатуральнихпігментів,щооднакових
кольорівволоссяпрактичнонеіснує.

Якщо продукування організмом натурального пігменту зменшується, во-
лоссязнебарвлюєтьсятавтрачаєеластичність,якоїйомунадававмеланін.Зві-
ком волосся сивіє, що пояснюється старінням організму, припиненням утво-
рення пігментів. Жінки сивіють раніше за чоловіків. Передчасна сивина часто
буваєспадковоютарозпочинаєтьсязазвичайзіскронь.Інколивоназ’являється
черезстреси.

Існуєтакеявище,якальбінізм—уродженавідсутністьпігментаціїволосся,
шкіри,райдужноїоболонкиочей.Альбінізмможеспричинитисильнеотруєння.

Для визначення та опису натурального кольору волосся використовують
шкалу глибин і тонів кольору. Відтінки за Міжнародною системою кольорів
(ICS)класифікуютьтак:

Глибина Тон
1/0синьо-чорний /0натуральний
2/0чорний /1попелястий
3/0темно-коричневий /2холоднийпопелястий
4/0коричневий /3мідно-золотистий
5/0світло-коричневий /4червоний
6/0темнийблондин /5пурпуровий
7/0блондин /6фіолетовий
8/0світлийблондин /7брюнет
8/0дужесвітлийблондин /8перлинно-попелястий
10/0яскравийблондин /8м’якийпопелястий
Для ознайомлення фахівців-перукарів і представників торговельних ме-

реж підприємства-виробники барвників випускають так звані фарбкарти. Це
палітризізразкамифарбованоговолоссявідповіднодокласифікаціївідтінківза-
пропонованоївиробникомпродукції.
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6.3. МІКсТОНИ ТА їХНє ПРИЗНАЧЕННЯ

Упроцесіфарбуванняволоссянезавждивдаєтьсядосягтибажаногокольору.
Інодівінвиходитьзанадтояскравий,іноді—дужематовий.Частопіслязмивання
фарбиз’являєтьсянеочікуванажовтизначизеленийвідтінок.

Дляпосиленнятакорегуваннякольорувикористовуютьмікстони.Яксамо-
стійніфарбиїхзастосовуютьрідко,алезавдякизмішуваннюзбарвникамиможна
поліпшитиабовиправитинесподіванийрезультатфарбування.Мікстонипере-
криваютьнебажанийвідтінокiпосилюютьбажаний.Щобуникнутинебажаного
відтінку,щоінодівиникаєвпроцесіфарбування,мікстондодаютьбезпосередньо
добарвника.Задопомогоюцьогопрепаратувідтінковіможнадодатияскравості
та насиченості. Мікстони також застосовують під час фарбування попередньо
освітленоговолоссявяскравіабопастельнікольори.

Можливостідіїмікстонів:

мікстон       ►     перекриває  ►   посилює
попелястий — попелястий
золотистий фіолетовий перлинний
мідний синій золотистий
червоний зелений мідний
фіолетовий жовтий червоний
синій помаранчевий фіолетовий

Длянасиченостіабопосиленнякольорумікстондодаютьзурахуваннямфар-
бувальноїсуміші(барвник+окисник).Длянейтралізаціїнебажаногопігменту
мікстондодають,зважаючинакількістьбарвникабезокисника(1смна30гбарв-
ника). Що світліший попередній колір, то менше мікстону необхідно додавати
(небільше1/3основногоскладу).Уразізмішуваннябарвниказокисникомкіль-
кістьмікстонуневраховують,якщовонаменша10г,максимальначасткамік-
стонунемаєперевищуватикількостісумішібарвникайокисника.

6.4. КлАсИФІКАЦІЯ БАРВНИКІВ ДлЯ ВОлОссЯ

Залежновідпринципувзаємодіїзволоссям,складутакінцевогорезультату
фарбуваннябарвникиподіляютьнагрупи.

6.4.1. Барвники першої групи

Добарвниківпершоїгрупиналежатьпрепаратидляблондування,освітлення
тазнебарвленняволосся.Освітлювальнийзасібдієнароговийшарволосся.Його
лужнийкомпонентвідкриваєлуски,засібпроникаєвсередину,уступаєвреак-
ціюзнатуральнимпігментомволосся,окиснюєйого.Пігментвтрачаєсвійколір,
повністюабочастковоруйнується,набуваєздатностірозчинятисяуводі,вими-
вається з волосся, залишаючи в ньому порожнини. Окисник руйнує також ке-
ратиновізв’язки,томуосвітленеволоссястаєлегшиміламкішим.Процесблон-
дуваннямаєпоетапнийперебіг,колірпігментузмінюєтьсяпоступово:червоний,
червоно-оранжевий, помаранчевий, жовто-помаранчевий, жовтий, світло-жов-
тий.

Використовуючибарвникипершоїгрупи,виконуютьтакіперукарськіоперації:
• блондування—процесдосягненнясвітлогокольору;

ПОНЯТТЯ ПРО КОлІР
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• освітлення—змінаприродногокольоруволоссянапівтонабокількатонів
(яксамостійнаабопідготовчаопераціязфарбуванняволосся);

• знебарвлення—повнеосвітленнядонаданнякольору«блондин»(яксамо-
стійнаабопідготовчаопераціязфарбування);

• протравлювання — видалення з волосся штучних пігментів попереднього
барвникапереднаступнимфарбуванням;підготовкасивоготатемноговолосся
дофарбуваннясвітлимибарвниками;

• мелірування—освітленняокремихпасомволосся;
• балаяж—освітленнякінцівволосся(самостійначипідготовчаоперація).
Барвникипершоїгрупивиготовляютьякосвітлювальнізасобизокисниками.
Виробникивипускаютьготовідовикористанняокисникиуформіпрозорої

рідинитакремоподібноїемульсії3-,6-,9-i12%-їконцентрації,щомістятьліку-
вальнійароматичнідобавки.

Барвниктаокисникзмішуютьдляотриманнясумiшiоднорідноїконсистенції.

6.4.2. Барвники другої групи

Задопомогоюбарвниківдругоїгрупи,абохімічнихбарвників,досягаютьпов-
ної(кардинальної)зміникольоруволоссянатривалийчас.

Навідмінувідбарвниківпершоїгрупи,хімічнібарвникиможутьосвітлювати
волоссяна3–4тони,освітлюватийодночаснофарбуватийого,робитиволосся
світлішимаботемнішимпорівнянознатуральним.

Хімічнібарвникискладаютьсязфарбувального препаратуйокисника.
Під час фарбування відбувається окиснення пігменту волосся, його пере-

твореннянабезбарвнуречовинузодночасноюактивізацієюштучногопігменту
фарбувальногозасобуйотриманнямновогокольору.Барвникволоссявзаємодіє
втакійпослідовності:піддієюлужнихкомпонентівфарбувальногозасобуроз-
криваютьсялускиволосся,барвникпроникаєвсередину,окисникосвітлюєнату-
ральнийпігментіпроявляєштучніпігментибарвника,молекулиякоговпроцесі
реакціїзначнозбільшуютьсяізаповнюютьпорожниниволосся.

Хімічнібарвникизастосовуютьдлянаданнятакихперукарськихпослуг:
•фарбуванняновимкольором;
•фарбування«тонутон»;
•тонуванняосвітленоговолосся;
•відновленнявідтінку;
•фарбуваннякоренів,яківідросли;
•фарбуваннясивоговолосся;
•кольоровемелірування—фарбуванняокремихпасом.
Перевагами хімічних барвників є їхня висока стійкість проти дії зовнішніх

чинників,впливуводи,сонця,повітря,можливістьотриманняновихнасичених
кольорівінюансів,зафарбовуваннятатонуваннясивоговолосся.

Препарати для фарбування виготовляють кремоподібними або як густу рі-
дину; вони комплектуються з готовими до застосування окисниками. Останнє
поколінняхімічнихбарвниківвисокотехнологічне,забезпечуєстійкийрезультат
iводночасмаксимальнозберігаєструктуруволосся.

Доскладукремоподібноїфарбивводятьречовини,якізабезпечуютьопти-
мальнезчепленняелементівбарвниказіструктуроюволосся,оптичніречовини
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длянаданняйомублиску.Окисникирегулюютьрівномірневиділеннякисню
протягомвзаємодіїфарбизволоссям,забезпечуютьнасиченістькольорутарів-
номірність покриття барвником. Останнім часом щодо барвників волосся за-
стосовуютьтерміни«перманентні»і«напівперманентні».

Перманентні барвникиможутьнадавативолоссюбезлічвідтінківiповністю
зафарбовуватисивину.Длянихзастосувуютьокисники3-,6-,9-і12%-їконцен-
траціїзалежновідстануволоссятабажаногорезультатуфарбування.

Напівперманентні барвникинадаютьволоссюприродноговідтінку,алема-
ютьнетривалудію,швидкозмиваються.Напівперманентнібарвникизатонову-
ютьсивину,сприяютьнасиченнюкольоруволосся,надаютьйомублискутася-
яння.Такібарвникизмішуютьзокисниками1,5-і3%-їконцентрації.

6.4.3. Барвники третьої групи

Барвники третьої групи фарбують волосся без окисника, діють поверхнево
абопроникаютькрізькутикулуйогортаютьзовнішнійшаркортексу,невзаємо-
діючизпігментом.Вонидопомагаютьтимчасовозмінитиколір,досягтиефекту
«тонутон»аботемнішоготону,атакожпосилитивідтіноксвітлоговолосся.

Освітлитиволоссябарвникамитретьоїгрупинеможливо.Уздоровеволосся
вонипроникаютьнеглибокойзмиваютьсяпісля6–8-гомиття.Пористейушко-
дженеволоссятримаєколірдовше.Волосся,фарбованевідтінковимбарвником,
втрачаєяскравістьповільно,томуневиникаєрізкогоконтрастузкоренями,які
відросли.Фізичнібарвникизастосовують:

•якщо потрібно посилити насиченість кольору волосся, але використання
фарбизокисникомнебажане;

•щобзатонуватинезначнусивину,жовтизну;
•длянаданняволоссювідтінкупісляосвітленнятамелірування.
До барвників цієї групи належать тонувальні (відтінкові) шампуні, баль-

зами,пінки,ополіскувачідляволосся.Відтінковішампунінаносятьнавологево-
лосся.Застосуваннятонувальнихшампунівнатемномуволоссінедаєпомітного
ефекту. Сивому волоссю вони надають лише відтінок, насиченість якого зале-
житьвідчасувитримуванняпрепарату.

Відтінковимибуваютьпінкидляукладанняволосся.Їхнаносятьначистево-
логеволоссягребінцемабощіткою,рівномірнорозподіляютьуздовжпасом.Дія
барвникаминаєпіслянаступногомиттяволосся.

6.4.4. Барвники четвертої групи

Натуральнібарвникирослинногопоходженнядіютьаналогічновідтінковим
барвникам, тобто проникають тільки в зовнішній шар волосся, однак утриму-
ються міцніше, особливо в разі систематичного застосування. Вони також по-
ліпшуютьстанволосся,лікуютьшкіруголови.Використовуютьрізнірослинита
їхнічастини—корені,стебла,листя,квіти,плодитакору.

Корицятахмільнадаютьволоссюзолотистоговідтінку;липа,шавліяізелені
волоськігоріхи—рудувато-коричневого;лушпинняцибулі—яскраво-золотис-
тогоабокоричневого;рум’янокм’якоосвітлюєволосся;ревіньможенадатисвіт-
ломуволоссюрусявогоабомідноговідтінку;чай,какаочикавазмінюютьколір
волоссяначервоно-коричневий,каштановий.
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  Запитання та завдання

Загальновідомимирослиннимибарвникамиєхнатабасма.
Хна—порошокжовто-зеленогокольору.Результатфарбуваннязалежитьвід

тривалості дії фарбувальної суміші та натурального кольору волосся. Отриму-
ютьрізноманітнівідтінки—золотисті,руді,світло-каштанові.

Порошок басмимаєсірувато-зеленийколір.Фарбуєвтемнікольори—зеле-
ний,зелено-синій,томубасмувчистомувиглядіневикористовують.Упоєднанні
зхноюотримуютьрізнівідтінки—відсвітло-каштановогодосиньо-чорного.

6.4.5. Чинники, що впливають на вибір барвника

Асортиментзасобівдляфарбуванняволоссянинінадзвичайноширокий.Для
тогощобвдаловибратифарбу,требавраховуватиприроднийколірволосся;на-
явністьсивини;довжинукоренів,яківідрослипісляпопередньогофарбування;
інтенсивністьтонубарвникаподовжинітанакінцяхволосся;необхіднийрівень
освітлення волосся; сумісність відтінків; колір шкіри обличчя клієнта; чутли-
вістьволоссядобарвника;побажанняклієнта,станйогоздоров’я.

 Запитання та завдання

1. Щовивчаєколориметрія?
2. Назвітьосновнікольорисонячногоспектра.
3. Щотакевторинний, третинний кольори?Длячогоіснуєхроматичне коло?
4. Длячогопотрібніперукаревізнанняпронейтралізаціюкольорів?
5. Наведітьприкладиприроднихкольорівволосся.
6. Якуінформаціюнадаєперукаревіфарб-карта?
7. Чимзумовленийприроднийколірволосся?
8. Щотакешкала глибинітонів кольору?Наведітьприкладиїїзастосування.
9. Чимкориснімікстони?

10. Щотакекласифікація барвників для волосся?
11. Охарактеризуйтебарвникипершоїгрупи.
12. Якавідмінністьміжбарвникамипершоїтадругоїгруп?
13. Доякоїгрупибарвниківналежатьтонувальнітавідтінковіпрепарати?
14. Щотребазнатиперукаревіпронатуральнібарвники?
15. Заякимикритеріямивибираютьбарвникидляволосся?
16. Виконайтетестовізавдання.

1. Різнікомбінації,уключаючивсювидимукольоровугаму,утворюють
А первиннікольори
Б вториннікольори

в третиннікольори
Г четвертиннікольори

2. Дляпосиленняінтенсивностікольоручийогокорегуваннявикористовують
А окисник
Б барвник

в мікстон
Г хімічнийрозчин

3. Фізичнібарвникибезокисника,якіневзаємодіютьзпігментомволосся,—це
А барвникипершоїгрупи
Б барвникидругоїгрупи
в барвникитретьоїгрупи
Г барвникичетвертоїгрупи
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Довготривале завивання — це перукарська про-
цедуразвикористаннямхімічнихпрепаратів,щомає
довготривалийефект.Унаслідокзастосуваннясучас-
них технологій, поліпшення складу хімічних препа-
ратів завивання стало найпродуктивнішим способом
впливунаоб’ємітипволосся(рис. 7.1).

Принцип дії та основні етапи процесу завивання
залишаються незмінними. Завивання впливає на
структуру волосся, «перебудовує» його для надання
нової форми. Хімічний розчин для виконання зави-
вання діє на кератин, послаблює цистинові зв’язки
міжклітинами,унаслідокчогозмінюєтьсяструктура
волосся. Нову форму створюють за допомогою кон-
струкціїкоклюшокiзакріплюютьфіксатором.

7.1. ПРЕПАРАТИ ДлЯ ДОВГОТРИВАлОГО ЗАВИВАННЯ

Майжевсіпрепаратидлязавиванняволоссявиготовляютьнаосновітіоорганіч-
нихсполуктаїхніхпохідних,якінадаютьможливістьзмінитиформуволосинбезїх-
ньогоушкодження.Частішевтакихпрепаратахзастосовуютьтіогліколевукислоту.

Важливоюхарактеристикоюхімічнихпрепаратівдляперукарськихробітєпо-
казникконцентраціїіонівводнюpH.Лужнийрозчинвикликаєпом’якшеннятана-
буханняволосся,акислий—скороченнятазатвердіння.Лужніпрепаратидляви-
конаннядовготривалогозавиваннязастосовуютьдляздоровоговолоссявсіхтипів.
Вонишвидкопроникаютьунього,завдякичомузабезпечуютьстійкезавивання.

Кислотно збалансовані препарати, pH яких нижчий, аніж у лужних, менш
шкідливідляволосся.Діякислотнозбалансованогоперманентузначном’якша.
Такасумішпроникаєуволоссяповільніше,аніжлужна,апроцесзавиваннятри-
ває довше. Завитки будуть менш пружними, а завивання не дуже стійке. Кис-
лотнозбалансованіпрепаратизастосовуютьдляслабкого,ламкоговідприроди
тафарбованоговолосся.

Незалежно від основи (лужної, кислотно збалансованої або нейтральної),
кожнафірма,щовипускаєпрепаратидлядовготривалогозавивання,пропонує,
якправило,кількавидів:

•дляжорсткоговолосся,якеважкопіддаєтьсяхімічномуобробленню;
•длянормальноговолосся;
•дляпористоговолосся,якевжезазнавалодіїокиснихзасобів;
•дляблондованоготамелірованоговолосся.
Упроцесіроботинеобхідноточнодотримуватисьінструкціїзвикористання

обраногопрепарату.Відмінностівдіїможутьбутинетількивпрепаратіввироб-
ництварізнихфірм,айукожномунаступномупоколінніпрепаратів,виготовле-
ниходнієюфірмою.

ПРИЗНАЧЕННЯ ДОВГОТРИВАлОГО 
ЗАВИВАННЯ ВОлОссЯ

РОЗДiл 7

Рис.7.1. Загальний вигляд 
завитого волосся
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  Запитання та завдання

Професіонал має знати й розуміти процеси, за виконання яких він бере на
себе відповідальність. Обираючи новий препарат, необхідно обов’язково звер-
татиувагунайогосклад.Недостовірнаінформаціяабоїївідсутністьможутьза-
шкодитиздоров’юклієнтайрепутаціїмайстра-перукаря.

Фіксатори для довготривалого завивання зупиняють процес взаємодії
хімічнихзасобівзволоссямізакріплюютьформузавитків.Фіксаторибувають
концентрованітанеконцентровані.

Концентровані фіксаторимаркуютьнаупакуванніпозначкою«1+1»,їхроз-
бавляютьводоюуспіввідношенні1:1.Відсутністьподібногонаписувказуєнате,
щорозчиннеконцентрованийіготовийдозастосування.

Сучасні технології завивання волосся передбачають використання супутніх
препаратів.Зпрофілактичноюметоюпередвиконаннямпроцедурихімічногоза-
вивання для ослабленого та довгого волосся рекомендують застосовувати спе-
ціальнізасоби,щонакопичуютьуволоссівологу,полегшуютьпроцеснакручу-
ваннятазабезпечуютьотриманнярівномірнихзавитків.

Післядовготривалогозавиваннявикористовуютьрізноманітністабілізатори,
бальзамидлянейтралізаціїзалишківперекисуводню,відновленнявластивостей
волосся,збереженняйогоприродноївологостітаблиску,пружностізавитків.

7.2. Різновиди завивання

Залежно від об’єму волосся та кінцевого результату розрізняють такі види
завивання:

• на всю довжину волоссяповсійголові;
• прикореневе—накореняхволосся,щовідрослипіслядовготривалогозави-

вання,абодлястворенняоб’ємубілякоренів;
• часткове—длянаданняоб’ємунаокремихділянках(зазвичайнатім’їта

маківці);
• антихімія — для випрямлення волосся кучерявого від природи або після

довготривалогозавивання.
Навибірвидузавиваннявпливають:
•довжинаволосся;
•віковіособливостіклієнта;
•побажанняклієнта.

 Запитання та завдання

1. Якимвимогаммаютьвідповідатипрепаратидлязавиванняволосся?
2. Якогоефектудосягають,виконуючидовготривалезавивання?
3. НавіщозастосовуютьпоказникконцентраціїіонівводнюрНупрепаратах

длязавивання?
4. Як впливає водневий показник рН на результат процесу завивання во-

лосся?
5. Якіпрепаратисприяютьзакріпленнюформизавитків?
6. Щозумовлюєвибірпрепаратадлядовготривалогозавивання?
7. Які препарати застосовують після закінчення процедури завивання

волосся?
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Перукарськасправа—цеодинізсекторівсферипослугнаселенню,видпід-
приємницької діяльності, у якому репутація колективу залежить від кожного
працівника.Набагатьохпідприємствахсферипослугдіютьстандартиякостіоб-
слуговування,вимогидозовнішньоговигляду,дрес-кодтощо.Успішністьроботи
перукарявизначаютьйогокомунікативність,взаємодіязвідвідувачамисалону.

Професіяперукаряпередбачаєдотриманняпевнихетичнихнормповодження
зклієнтами,атакожправилкультуриобслуговування.Компонентамикультури
обслуговуваннявизначають,зокрема:

•професіоналізмфахівців;
•якість наданої послуги (професіональний інструмент, високоякісні перу-

карсько-парфумернітакосметичніпродукти),відповідністьпослугипоба-
жаннямклієнтаітенденціяммоди;

•наявністьінформативно-ілюстративнихматеріалів;
•змістовністьпропонуванняпослуг,увічливість;
•атмосфера,щосприяєрелаксації,позитивномуналаштуванню;
•естетичністьсередовища,дизайнприміщень,робочихмісць,захиснихзасо-

бівдляклієнта,уніформитазовнішньоговиглядупрацівників;
•відповіднийвимогамсанітарнийстанприміщень(освітлення,вентиляція,

чистота),обладнаннятаінструментів;
•адекватністьвартостійобсягупослуги(прейскурант);
•цивілізованіформиоплатизапослугу;
•можливістьотриманнясупутніхпослуг;
•бонуси,заходидлязаохоченняклієнтів.
Якщоконтактналагоджено,наданоякіснупослугуйвідвідувачзадоволений,

цепідвищуєшансийогозалученнядоколапостійнихклієнтівсалону.

8.1. ЕТАПИ ОБслУГОВУВАННЯ

Зустріч з клієнтом. Першіхвилинизустрічіклієнтатаперукаряєвирішаль-
нимивстворенніуявленняодинпроодного,вонивизначаютьхарактерподаль-
шихвзаємин.

Першазустрічзвідвідувачемнеможеобмежуватисякількомафразамиабо
запитаннями, які передбачають відповідь: «Так/Ні». Важливо говорити, розу-
міти,слухатитаз’ясуватиякомогабільшеінформації,щовпливатименакінцевий
результат.Невмінняспілкуватисяперешкоджаєз’ясуваннюочікуваньклієнтів,
а також не дає змоги розкрити перукареві власні професійні й людські якості,
презентуватисебе.

Наприйняттярішенняпропослугувпливаютьтакічинники:
•настрійклієнта;
•особливостіхарактеруклієнта;
•вартістьпослугитатривалістьнаданняпослуги;
•асортиментзапропонованихпослугіматеріалів.
Перукарповиненнавестиконкретнірекомендаціїщододоцільностітапрак-

тичностістрижкичизачіски,обґрунтувативартістьпослуги.

ПРОФЕсІЙНА ЕТИКА ПЕРУКАРЯРОЗДiл 8
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8.1. Етапи обслуговування

Якщо з певних причин перукар не може почати обслуговування в призна-
чений час, він обов’язково вибачається, а клієнта попереджають, скільки дове-
детьсязачекати.

відмова в наданні послуг. Причинамивідмовиклієнтувобслуговуваннімо-
жутьбути:

•специфікароботисалонузапопереднімзаписом;
•значнезапізненняклієнта.Можназапропонуватичастковеобслуговування,

якщощеєчасдоприходунаступноговідвідувача.
вступна бесіда та консультація. Першніжприступитидороботи,необхідно

обговоритизклієнтомдеталіпослуги.Розмовляючизклієнтом,требаоцінити
йогозовнішнійвигляд,стильодягу,зачіскийнеприступатидообслуговування
клієнта,якщоостаточноневизначеномодельзачіскитавартістьпослугизапрей-
скурантом.

Під час розмови обговорюють можливі варіанти стрижки чи інших послуг.
Перукардопомагаєклієнтовівизначитисязпослугою,зробитивласнийвибірабо
пропонуєальтернативу.

процес обслуговування. Підчаснаданняпослугибажанокоментуватисвої
дії. Доцільно продемонструвати засоби, які будуть використані, охарактеризу-
ватиінгредієнтитадіюпрепарату,назватиторговельнумарку.

Потрібнопідтримуватирозмовузклієнтомпроновіпослугитановинкиса-
лону,доречнимибудутьтакітеми,яккіно,розваги,спорт,природатощо.

Необхідновідчути,чихочеклієнтговоритивзагалі.Якщойомукомфортніше
посидітимовчки,неварторозпочинатирозмову.Бажанонезалишатиклієнтабез
увагибільшеніж15хв,підтримуватизворотнийзв’язок,цікавитисяйоговідчут-
тямитасамопочуттям.

Завершення обслуговування та плата за послуги. Показникомякостівико-
наноїроботиєемоційнийстанклієнта,зокремазадоволенийвінчині.Цеможна
визначити за зовнішніми проявами клієнта — фрази, інтонація, міміка,усмішка,
піднесенийнастрій.Якщоклієнтнезадоволений,потрібноз’ясуватипричинутак-
товнимизапитаннямитапозмозівиправитиситуацію.

Доречнонадатиклієнтовіпрактичніпорадищододоглядузаволоссяміза-
чіскою,запропонуватипрепарати,якієвсалоні.Будеправильнимпровестиклі-
єнтадорецепції,проконтролюватифактоплатипослугитапридбаннярекомен-
дованогопрепарату,подякуватизавізитізапроситивідвідатисалонщераз.

Вартіувагитакіпоради:
•кожнийклієнтповиненвідчути,щойомураді;
•усмішкатадоброзичливаповедінкадопомагаютьналагодитиконтактіпо-

легшуютьобслуговування;
•увічливістьівідкритість—найнадійнішізасобивспілкуванніміжлюдьми

різноговіку,характерутатемпераменту;
•якщоклієнтзавітавдосалонувперше,потрібновиявитигостинність,озна-

йомитийогозрозташуваннямосновнихприміщень;
•важливодосягатидовірливихвзаємин,алеводночаснепорушуватидистан-

ціювстосункахзклієнтом;
•непотрібнокритикуватироботумайстра,якийранішенадававперукарську

послугуклієнтові;
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•необхідноспокійносприйматипретензіїклієнта,прагнутиврахуватийого
побажання;

•щиревибачення,гідневизнанняпомилкиєознакоюкультуриперукаря;
•якщоклієнтнаполягаєначомусьнеприйнятному,требаобгрунтованопо-

яснити,чомубажанийваріантневдалийізпрофесійногопогляду.

8.2. ПсИХОлОГiЧНА  ХАРАКТЕРИсТИКА  КлiєНТІВ 

Знанняособливостейроботизпредставникамирізнихсоціальнихівікових
групклієнтіввідображенівосновахетикету.Етикетусферіобслуговуваннявід-
повідаєпевнимморальнимпринципам,притаманнимційгалузілюдськоїдіяль-
ності,визначаєтьсясистемоюправилчемностівповедінцізклієнтами.

Напроцесспілкуванняміжлюдьмизособистихчиділовихпитаньвплива-
ютьстать,вік,освіта,темперамент,характер,інтелект,вихованістьтощо.

Залежновідхарактеру,клієнтиможутьбутиспокійними,стриманими,нері-
шучими,недовірливими,дратівливимитощо.

Кожномузчотирьохтипівтемпераменту(сангвінік,холерик,флегматик,ме-
ланхолік)притаманніякпозитивні,такінегативніриси.Працівниксалонупови-
ненумітипсихологічноправильнозастосовуватизнанняпроціриси.Наприклад,
сангвінікупотрібнодатичасдляконцентраціїуваги,холерику—щобвислови-
тись ірозрядитиемоції,меланхоліку—длявизначеннявидупослуги,флегма-
тику—щобякомогаточнішеташвидшевисловитиочікуваннятапобажання.

Поведінкапрацівникасалонузабудь-якихобставинмаєбутиетичноютавід-
повідативимогамкорпоративногоетикету.

Чоловікиреагуютьназовнішнійвиглядівікпрацівника,декомузнихпро-
стішеспілкуватисязжінками,дехтообираємайстрачоловіка.Особливоцесто-
суєтьсяспеціалізованихчоловічихперукарськихбарбер-салонів.

Зазвичайчоловікиоголошуютьбажанутехнологіюстрижкидопочаткуро-
боти.

Сучасні  жінкиздебільшогодобрепоінформованіпроперукарськіпослуги,
стиль, молодіжні зачіски. Вони прагнуть мати стрижку практичну в догляді й
укладанні,змінюютьобраз,варіюючикольоромідовжиноюволосся.Візитдопе-
рукарявважаютьформоюрелаксу,покращеннянастроютавигляду.Позитивно
реагують на пропозиції щодо супутніх послуг, рекламу парфумерно-косметич-
ногопродукту.

Молодь—вимогливайімпульсивна,вонавіддаєперевагумодномуйекстра-
вагантному,експериментуєіззовнішністтю.Завдякимолодівпрактиціперука-
реньз’являютьсяекстрамодніваріантистрижок,зачісокіфарбуванняволосся.

Дітиприходятьзбатьками.Длянихвідвідуваннясалону—справжняподія.
Необхідноналагодитиконтактіздитиною,ізбатьками.Дитячізачіскинерідко
повторюютьзачіскидорослих,наслідуютьзачіскибатьків,але,якправило,вони
орієнтуютьсянаоднолітків.

Люди середнього віку становлять частину суспільства, представники якої
мають певний статус. Цьому статусу, на їхню думку, має відповідати послуга,
зформоюякоївонивизначилисьіякузамовляють.Звертаютьувагунаякістьі
безпечністьпослуги,обираютькомфортністьпроцесутарівеньобслуговування.
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  Запитання та завдання

Літні людипереважнозвертаютьувагунапрактичність,простотутавартість
послуги.Цемалоконфліктна,хочайпевноюміроюупередженагрупаклієнтів.
Однакісереднихтрапляютьсяконфліктніособи,яківисловлюютьпретензії.

Практичне застосування етичних норм і правил етикету в діяльності перу-
карясвідчитьпрорівеньйогопрофесійноїкультури,атакожпроіміджсалону,
якийвінпредставляє.

 Запитання та завдання

1. Якічинникивпливаютьнаприйняттяклієнтомрішенняпроперукарські
послуги?

2. Длячоговстановленостандартиякостіобслуговування?
3. Назвітьформивпливунарішенняклієнтащодовиборупослуг.
4. Охарактеризуйтеетапиобслуговування.
5. Визначтепсихологічніособливостіспілкуваннязклієнтом.
6. Чомунеобхіднапопередняконсультаціязклієнтом?
7. Уякихвипадкахклієнтувідмовляютьупослузі?
8. Дайтепсихологічнухарактеристикуклієнтамрізнихгруп.
9. Наведітьприкладиспілкуванняпідчасобслуговуваннязпредставниками

різнихсоціальнихгруп.
10. Виконайтетестовізавдання.

1. Якщонаданняпослугуданиймоментнеможливе,топерукар
А категоричновідмовляєвпослузі
Б пропонуєновузустрічузручнийдляклієнтадень
в призначаєновийчаснасвійрозсуд
Г рекомендуєзвернутисядоіншогоперукарськогосалону

2. Підчасспілкуваннязклієнтоммайстерповинен
А критикуватироботуперукаря,якийнадававклієнтовіпопереднюпослугу
Б звертатисядоклієнтана«ти»
в бутитактовним,увічливим,привітним
Г відволікатися на з’ясування стосунків зі співробітниками під час об-

слуговування

3. Загальнукультурусалонупідвищує
А можливістьотриманнясупутніхпослуг
Б рекламасалонунатранспортнихзасобах
в комфортнийчасочікування
Г відсутність зонування робочих зон перукарів, манікюрників і педи-

кюрників
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9.1. ЖІНОЧІ сТРИЖКИ

Щорокуз’являютьсяновітехнікиймоделіжіночихстрижок.Однакіснують
класичніваріантистрижок,якіневиходятьізмоди.Базовістрижкиєосновою
створеннябагатьохмодельнихстрижокнарізнудовжинуволосся.

9.1.1. стрижка «руська» (рис. 9.1)

Форма стрижки:масивна.
Техніки стрижки:тупийпрямийзріз

ножицями(машинкою),окантування.
Інструменти: ножиціпрямі,комбіно-

ванийгребінець.
Технологія виконання
Волосся розчісують за його ростом

і розділяють центральним вертикаль-
ним проділом на праву та ліву частини
(рис. 9.2, а). Якщо клієнт носить боковий
проділ,волоссяфронтальноїзонирозділя-

ютьзурахуваннямцьогопобажання. Стригтиволоссярозпочинаютьнапотилич-
нійзонівідсерединишийноївиїмки,рухаючисьліворуч(рис. 9.2, б).Стрижуть
прямимтупимзрізом(ножицітримаютьуруцідолонеювниз).

Продовжуютьстрижкулівоїскроневоїзони,утворюючирівнугоризонтальну
лінію(рис. 9.2, в).

Стрижутьпрямимтупимзрізом(ножицітримаютьуруцідолонеювниз).
Переходятьдострижкиволоссяправоїчастиниголови.Стригтиволоссяроз-

починаютьнапотиличнійзонівідсерединишийноївиїмки,рухаючисьправоруч
(рис. 9.2, г).Стрижутьпрямимтупимзрізом(ножицітримаютьуруцідолонею
вгору).

Продовжують стрижку правої частини  скроневої зони, утворюючи рівну
горизонтальну лінію прямим тупим зрізом (ножиці тримають у руці долонею
вгору)(рис. 9.2, ґ).

Завершуютьстрижкуволоссяперевіркоюїїякостіметодом«перечісування
волосся»таліквідацієюнедоліків(рис. 9.2, д).

ТЕХНОлОГІЯ ВИКОНАННЯ БАЗОВИХ  
сТРИЖОК

РОЗДiл 9

Рис. 9.1. Стрижка «руська»

Рис. 9.2. Технологія виконання стрижки «руська»

a б в г ґ д
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9.1.2. стрижка «каре» (рис. 9.3)

Форма стрижки: масивна.
Техніки стрижки: «внутрішнєградуювання»,«пасмона

пасмо».
Інструменти: ножиціпрямі,комбінованийгребінець.

Технологія виконання
Волосянийпокривголовиділятьхрестоподібнимпроді-

ломначотиризони(рис. 9.4, а).Якщоклієнтноситьбоковий
проділ,волосянийпокривфронтальноїзонирозділяютьзура-
хуваннямпобажаньклієнта.

Нанижньопотиличнійзоніголовигоризонтальнимпро-
діломвідділяютьпасмозавтовшки1–2см.Длязручностіверхнючастинуволосся
фіксуютьнамаківцізадопомогоюзатискачів(рис. 9.4, б).Виділенепасмовідчі-
суютьзаростомунизістрижутьтупимпрямимзрізомнапевнійдовжині,утво-
рюючигоризонтальнулінію.Цепасмобудеконтрольнимнапотиличнійзоні.

Горизонтальним проділом ліворуч і праворуч відділяють наступне пасмо
завтовшки 1 см. Відчісують униз і стрижуть методом внутрішнього градую-
вання, орієнтуючись на довжину першого пасма. Кут відтягування пасом — 0°
(рис. 9.4, в).Утакийспосібстрижутьусінаступніпасмапотиличноїзони,рухаю-
чисьдомаківки.Кутвідтягуванняпасом—0°.

Потім переходять до стрижки волосся фронтальної зони. На правій скроні
відділяютьгоризонтальнимпроділомпершеконтрольнепасмозавтовшки1–2см.
Стрижуть тупим прямим зрізом, орієнтуючись на контрольне пасмо потиличної
зони.Цепасмобудеконтрольнимдляправоїфронтальноїзони.

Наступніпасмастрижутьметодомвнутрішньогоградуювання,орієнтуючись
надовжинупершогопасма.Кутвідтягуванняпасом—0°.Утакийспосібстри-
жутьволосся,рухаючисьдоцентральногопроділу(рис. 9.4, г).

Ліву фронтальну зону стрижуть аналогічно правій. Звіряють довжину во-
лоссяправоїталівоїчастинізапотребиїїкорегують(рис. 9.4, ґ).

Рис. 9.3. Стрижка 
«каре»

1 2
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г ґ

Рис. 9.4. Технологія виконання стрижки «каре»
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Роздiл 9. Технологія виконання базових  стрижок

9.1.3. стрижка «паж» (рис. 9.5)

Форма стрижки:масивна.
Техніки стрижки: «пасмо на пасмо»,

«внутрішнєградуювання».
Інструменти:ножиціпрямі,комбіно-

ванийгребінець.
Технологія виконання
Волосяний покрив голови розділяють

хрестоподібнимпроділомнаосновнізони
(рис. 9.6, а). Уздовж крайової лінії росту
волосся відділяють перше контрольне

пасмозавширшки1см.Відчісуютьуниззаростомволосся івиконують4кон-
трольнінадрізи,щовизначатимутьдовжинустрижкиначолі,нарівніправогота
лівоговухінашиї(рис. 9.6, б).

Стрижутьтупимзрізом,плавноз’єднуючи4надрізиправоручіліворучвід
чола:доскронь;відсерединишийноївиїмкидоскронь(рис. 9.6, в).

Паралельнодопершоговідділяютьнаступнепасмозавширшки1см.Накла-
даютьйогонаконтрольнейстрижутьна1–2ммдовшезапопереднєвнутрішнім
градуюванням.Зправогобокуволоссястрижуть,рухаючисьвідчоладоскронь;
злівого—відскроньдопотилиці.Кутвідтягуванняпасом—0°(рис. 9.6, г).

Усі наступні пасма відділяють паралельними проділами, рухаючись у на-
прямку до маківки. Стрижуть внутрішнім градуюванням аналогічно поперед-
ньомупасму.

Стрижкузавершуютьвізуальноюперевіркоютаостаточнокорегуютьлінію
окантування(рис. 9.6, ґ).

9.1.4. стрижка «проста коротка» (рис. 9.7)

Форма стрижки: рівномірна.
Техніка стрижки: «на пальцях» (або

«пасмозапасмом»).
Інструменти: ножиці прямі, ножиці

філірувальні;комбінованийгребінець.
Технологія виконання
Волосяний покрив голови ділять

на тім’яну, скроневі та потиличну зони
(рис. 9.8, а).

Рис. 9.5. Стрижка «паж»

1 2
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aa б в г ґ
Рис. 9.6. Технологія виконання стрижки «паж»

Рис. 9.7. Стрижка «проста коротка»
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9.1. Жіночі стрижки

Натім’янійзоні,покрайовійлініїростуволосся,відділяютьпасмо,відчісу-
ютьнаобличчяістрижуть.Довжинацьогопасмабудеконтрольноюдляподаль-
шоговиконаннястрижки.

Наступнепасмотім’яноїзонивідділяютьгоризонтальнимпроділом,відчісу-
ютьразомзконтрольнимпідкутом90°ізістригаютьнарівніконтрольногопасма
(рис. 9.8, б).Наступніпасмацієїзонистрижутьаналогічно,причомукожнепо-
переднєпасмобудеконтрольнимдлянаступного.

Наступнусмугупасомправоїверхньоскроневоїзонивідділяютьвертикаль-
нимпроділомпокрайовійлініїростуволосся,захоплюютьразомзконтрольним
пасмомзверхньоїсмуги,відтягуютьнаобличчяістрижутьназаданудовжину
(рис. 9.8, в).Наступніпасмавідділяютьістрижутьаналогічнопідкутом90°до
голови,рухаючисьдосерединипотилиці.

Смугуволоссянижньоскроневоїзонистрижутьаналогічноправійверхньо-
скроневій(рис. 9.8, г).

Лівучастинуголовистрижуть,стоячиобличчямдоклієнта.Смугуволосся
лівоїверхньоскроневоїзонивідділяютьвертикальнимпроділом.Пасмопокра-
йовій лінії росту волосся захоплюють разом з контрольним пасмом з верхньої
смуги,відтягуютьнаобличчяістрижутьназаданудовжину.Наступніпасмавід-
діляють вертикальними проділами, відчісують разом з контрольним під кутом
90°доголовитазістригаютьнарівніконтрольногопасма,рухаючисьдосередини
потилиці(рис. 9.8, ґ).

Смугуволоссялівоїнижньоскроневоїзонистрижутьаналогічно(рис. 9.8, д).
Напотиличнійзоніпасмавідділятьвертикальнимипроділами,стрижутьпід

кутом90°доголови,орієнтуючисьнадовжинуконтрольногопасма.Рухаються
від крайової лінії росту волосся за вухом до середини потилиці з обох боків
(рис. 9.8, е).

Післязавершеннястрижкиволоссярозчісуютьзанапрямкомростуйвикону-
ютьокантуваннявсіхзонзаобранимваріантом(рис. 9.8, є).

Рис. 9.8. Технологія виконання стрижки «проста коротка»
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9.1.5. стрижка «задор» (рис. 9.9)

Форма стрижки:рівномірна.
Техніка стрижки: «на пальцях» (або «пасмо за пас-

мом»).
Інструменти:ножиціпрямі,ножиціфілірувальні;ком-

бінованийгребінець.
Технологія виконання
За допомогою вертикального та горизонтального про-

ділів волосяний покрив голови розділяють на чотири зони
(рис. 9.10, а).

Додатковогоризонтальнимпроділомнавкологоловиво-
лосянийпокриврозділяютьнаверхнiйтанижнiйяруси.

Контрольне пасмо вiдчiсують на макiвцi круговим про-
діломзрадiусом4см.Стрижутьпасмозовнiшнiмзрiзомпiдкутомвiдтягування
90°доповерхнiголови(рис. 9.10, б).Довжинаконтрольногопасмавизначаєдов-
жинумайбутньоїстрижки.

Стрижкуволоссяверхньогоярусувиконуютьвнапрямкувiдцентрального
проділунапотиличнійзоні,рухаючисьлiворуч,апотiмправоручдоцентраль-
ного продiлу тім’яної зони. Пасма волосся віддiляють радiальними продiлами,
зiстригаютьзовнiшнiмзрiзомзвiдтягуваннямпасмапiдкутом90°доповерхнi
голови(рис. 9.10, в).

Волосся нижнього ярусу стрижуть аналогічно верхньому, орiєнтуючись на
йогодовжину(рис. 9.10, г).

Після завершення стрижки виконують окантування волосся на погодже-
ній з клієнтом довжині. За бажанням виконують філірування кінців волосся
(рис. 9.10, ґ).

Рис. 9.9. Стрижка 
«задор»
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Рис. 9.10. Технологія виконання стрижки «задор»
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9.1.6. стрижка «каскад» (рис. 9.11)

Форма стрижки:прогресивна.
Техніка стрижки:«напальцях»(зовнішнійзріз).
Інструменти:ножиціпрямі,ножиціфілірувальні;ком-

бінованийгребінець.
Технологія виконання
За допомогою вертикального та горизонтального про-

ділів волосяний покрив голови розділяють на чотири зони
(рис. 9.12, а). Стрижку розпочинають із потиличної зони.
Відділяютьконтрольнепасмонамаківці,утворившитрикут-
ник за допомогою двох діагональних проділів. Відчісують
пасмопідкутом90°,визначаютьйогодовжинутастрижуть
способом«напальцях»прямимзрізом(рис. 9.12, б).

Наступнепасмовідділяютьдіагональнимпроділом,відчісуютьізістригають,
орієнтуючись на контрольне пасмо (рис. 9.12, в). У такий спосіб стрижуть усе
волоссялівоїпотиличноїзони.

Волоссяправоїпотиличноїзониголовистрижутьаналогічнолівій(рис. 9.12, г).
Потімпереходятьдострижкифронтальноїзониголови,детакожвідділяють

другийтрикутникзадопомогоюдвохдіагональнихпроділів(рис. 9.12, ґ).
Фронтальнузонуголовипочинаютьстригтизправогобоку.Пасмавідділя-

ютьдiагональнимипроділами,стрижутьспособом«напальцях»,орієнтуючись
наконтрольнепасмо(зонапотиличноготрикутника)(рис. 9.12, д).Утакийспо-
сібстрижутьволоссяправоїчастиниголовивнапрямкувідмаківкидокрайової
лініїростуволоссянаскроні.

Волоссялівоїчастинифронтальноїзониголовистрижутьаналогічноправій
(рис. 9.12, е).

Упроцесiстрижкиволоссяможнафілірувати.
Післязавершеннястрижкиволоссявідчісуютьзанапрямкомросту,викону-

ютьокантуванняпоформістрижки(рис. 9.12, є).
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Рис. 9.12. Технологія виконання стрижки «каскад»

Рис. 9.11. Стрижка 
«каскад»
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9.1.7. стрижка «сессун» (рис. 9.13)

Форма стрижки: градуйована.
Техніки стрижки:«пасмонапасмо»,

«зовнішнєградуювання».
Інструменти: ножиціпрямі,комбіно-

ванийгребінець.
Технологія виконання
Волосяний покрив голови розподіля-

ютьназони—фронтальнутапотиличну—
за допомогою горизонтального проділу
(рис. 9.14, а).

Стрижкурозпочинаютьзнижньопотиличноїзони.
Паралельнодоростуволоссянашиївідділяютьпасмозавтовшки0,5см.Вико-

нуютьокантуванняволоссявідсерединишиївнапрямкумочоквух(рис. 9.14, б).
Для виконання зрізу пасмо притискають до шиї зовнішнім боком долоні лівої
руки.

Наступніпасманапотилицістрижутьаналогічно,виконуючизовнішнєгра-
дуювання.Відділяютьпасмозавтовшки0,5ммізахоплюютьйогогребінцемра-
зомізпростриженимпасмом,затискаютьміжуказівнимісереднімпальцямилі-
воїруки.Трохирозвертаютьдолонюнасебе,відтягуютьпасмовгорупідкутом
45°істрижутьнарівніпопередньогопасма(рис. 9.14, в).Утакийспосібстрижуть
волоссяпотиличноїзонидогоризонтальногопроділу.

Волоссяскроневихзонголовистрижутьаналогічнопотиличнійзоні,орієнту-
ючисьнаконтрольнудовжинуволоссянапотилиці(рис. 9.14, г).

Лініяокантуванняволоссянаправійскроніплавнопереходитьулініюокан-
туваннянапотилиціаборізкомежуєзнею,утворюючичіткийкут.

Продовжуютьстрижкулівоїскроневоїзонианалогічноправій.
Волоссятiм’яноїзонивідчісуютьнаобличчя,виконуютьокантуваннячілки,

з’єднуючиотриманулініюзлінієюокантуваннянаскронях(рис. 9.14, ґ).Продов-
жуютьстрижкуаналогiчнопотилицi.

9.1.8. стрижка «гарсон» (рис. 9.15)

Форма стрижки:градуйована.
Техніки стрижки:«пасмонапасмо»,«зовнішнєградуювання».
Інструменти:ножиціпрямі,ножиціфілірувальні;гребінецькомбінований.

Рис. 9.13. Стрижка «сессун»
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Рис. 9.14. Технологія виконання стрижки «сессун»
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Технологія виконання
Волосяний покрив голови розділяють хрестоподібним

проділомна4основнізони.ДопоміжнимV-подібнимпроді-
лом,щопроходитьвідкінчиківвухдопотиличноговиступу,
потиличнузонуділятьна4частини.Двомагоризонтальними
проділами відділяють лобно-тім’яну зону від скроневих
(рис. 9.16, а).

На нижньопотиличній зоні з обох боків від вертикаль-
ногопроділупаралельнокрайовійлініїростуволоссявідді-
ляютьпасмозавширшки0,5смівідчісуютьйоговниз.Вико-
нуютьокантуванняуформімисуабоовалу(рис. 9.16, б).Це
пасмобудеконтрольним.

Паралельно до контрольного пасма, ліворуч і праворуч від вертикального
проділу, відокремлюють наступне пасмо. Відтягують його під кутом 90° до го-
лови,стрижутьізвнутрішньогобокудолоні,орієнтуючисьнадовжинуконтро-
льногопасма(рис. 9.16, в).

УтакийспосібвиконуютьстрижкунанижньопотиличнійзонідоV-подібного
проділуліворучіправоручвідцентральногопроділу(рис. 9.16, г).

Відокремлення пасом на верхньопотиличній зоні залишають без змін. Кут
відтягуваннязмінюютьз90°до45°.Змінакутавідтягуваннястворюєоб’ємзав-
дякизменшеннювисотиградуюванняволосся(рис. 9.16, ґ).

Утакийспосібвиконуютьстрижкувсієїверхньопотиличноїзони.

Рис. 9.15. Стрижка 
«гарсон»
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Рис. 9.16. Технологія виконання стрижки «гарсон»
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Дляпоєднанняволоссяпотиличноїтатім’яноїзонвикористовуютьзонутри-
кутноїформи,щозалишиласяпіслястрижкипотиличноїзони.Пасмацієїзони
відділяютьрадіальнимипроділами,відтягуютьпідкутом90°тастрижуть,орієн-
туючисьнадовжинупопередньопростриженихпасом(рис. 9.16, д, с. 89).

На правій скроні горизонтальним проділом відділяють пасмо завширшки
0,5смпаралельнодонапрямкуростуволосся,відчісуютьдовухайвиконують
окантування на рівні середини або 1/3 висоти вуха (рис. 9.16, е, с. 89). Задана
лініязрізуваннябудеконтрольною.Аналогічнострижутьволоссялівоїскроні.

Наступні пасма на скроні відокремлюють паралельно до контрольного
пасма. Відтягують пасма під кутом 45° до голови й стрижуть з внутрішнього
бокудолоні,орієнтуючисьнадовжинуконтрольногопасманаскронітапоти-
лиці(рис. 9.16, є, с. 89).

Пасмалівоїскроністрижуть,орієнтуючисьнадовжинуконтрольногопасма
наскронітапотилиці,доП-подібногопроділу(рис. 9.16, ж, с. 89).Прострижене
волосся правої та лівої скроневих зон відчісують на обличчя і виконують зріз,
якийз’єднаємайбутнючілкуздовжиноюволоссянаскронях(рис. 9.16, з, с. 89).

Налобно-тім’янійзонівідділяютьпасмозавширшки0,5см,відчісуютьйого
занапрямкомростуволоссяівиконуютьокантуваннячілки,узгодившидовжину
зклієнтом.Максимальнадовжиначілкисягаєперенісся.

Наступне пасмо відокремлюють паралельно до контрольного, відтягують
йогоразомзконтрольнимпідкутом90°івиконуютьзріз.Відділяютькожнена-
ступнепасмозавширшки0,5см,відчісуютьйогопідкутом90°істрижутьнарівні
попереднього(рис. 9.16, и, с. 89).Утакийспосібпростригаютьусюлобно-тім’яну
зону,щостворитьдодатковийоб’єм.Запотребиволоссяфілірують.

9.1.9. стрижка «французька» (рис. 9.17)

Форма стрижки:комбінована.
Техніки стрижки: «пасмонапасмо»,«зовнішнєграду-

ювання».
Інструменти: ножиціпрямі,філірувальнийніж,комбі-

нованийгребінець.
Технологія виконання
Волосянийпокривголовирозподіляютьгоризонтальним

проділом на потиличну та фронтальну зони. Двома верти-
кальними(паралельними)проділами,щопроходятьвідлоб-
нихзападиндотім’янихвиступів,фронтальнузонурозділя-
ютьнатім’янутадвіскроневі(рис. 9.18, а).

Длязручностівиконаннястрижкиволоссяпотиличноїзонирозділяютьна9
квадратів за допомогою двох вертикальних і двох горизонтальних проділів. Во-
лоссявиділенихквадратівфіксуютьзатискачами(рис. 9.18, б).

Стригтиволоссярозпочинаютьзпершого(1)квадрата.Відступивши1смвід
крайовоїлініїростуволоссянашиї,відділяютьпасмогоризонтальнимпроділом
істрижутьпрямиминожицяминадовжину5–7см.Цепасмобудеконтрольним.
Наступні пасма у квадраті відділяють горизонтальними проділами, відтягують
підкутомвід10°до45°тазістригаютьфілірувальнимножем,орієнтуючисьна
контрольнепасмо(рис. 9.18, в).

Рис. 9.17. Стрижка 
«французька»
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Волоссядругого(2)квадратастрижутьаналогічнопершому.Висотафіліру-
ванняволоссясягає1см(рис. 9.18, г).

У такий спосіб стрижуть усе волосся нижнього ярусу, дотримуючись усіх
умоввиконаннястрижки(рис. 9.18, ґ).

Волосся середнього ярусу стрижуть аналогічно нижньому, застосовуючи
горизонтальне відділення пасом та орієнтуючись на попередню контрольну
довжину пасом, розміщених нижче. Кут відтягуванням пасом — від 10° до 45°
(рис. 9.18, д).Послідовністьстрижкивідповідаєнумераціїквадратів.Висотуфі-
ліруванняволоссянеобхіднозбільшитина1см,щостановитиме2см.

Волоссяверхньогоярусустрижутьаналогічнонижньому,зберігаючикутвід-
тягуванняпасомвід10°до45°(рис. 9.18, е).Послідовністьстрижкивідповідає
нумераціїквадратів.Прицьомувисотуфіліруванняволоссязбільшуютьна1см,
щостановитиме3смвідноснонижньогоярусу.

ВолоссяскроневихзонрозділяютьТ-подібнимпроділом.Спочаткустрижуть
правускроневуділянку,орієнтуючисьнадовжинуконтрольногопасмапотилич-
ноїзони(рис. 9.18, є).

Волосся першого (1) квадрата скроні захоплюють одночасно з контроль-
ноюдовжиноюволоссяверхньогоярусупотиличноїзони,стрижуть,відтягуючи
пасманаобличчя.Волоссядругого(2)квадратазахоплюютьодночасноздовжи-
ноюпершогоквадратайсередньогоярусупотиличноїзонитастрижутьзвідтя-
гуваннямунизнавухо.Волоссятретього(3)квадратастрижуть,орієнтуючись
надовжинуволоссяпершоготадругогоквадратівзвідтягуваннямунапрямку
обличчя(рис. 9.18, ж).
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Рис. 9.18. Технологія виконання стрижки «французька»
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Аналогічнострижутьволоссялівоїскроні,орієнтуючисьнаконтрольнудов-
жинупасомпотиличноїзони.Застосовуютьвідтягуванняпасомунизтанаоб-
личчя,кутвідтягування—від10°до30°(рис. 9.18, з, с. 91).Висотафілірування
волоссястановить3см.

Волоссятім’яноїзонистрижутьунапрямкувідмаківкидочола,орієнтую-
чисьнадовжинуволоссяпотиличноїтаскроневихзон(рис. 9.18, и, с. 91).Якість
стрижки перевіряють способом «на пальцях». За потреби виконують оканту-
ванняскроньічілкипрямиминожицями,застосовуючисучасніметодифіліру-
вання.

9.1.10. стрижка «австрійська» (рис. 9.19)

Форма стрижки: комбінована.
Техніки стрижки: «пасмонапасмо»,«зовнішнєградую-

вання»,прямийзріз.
Інструменти: ножиціпрямі,філірувальнийніж,комбі-

нованийгребінець.
Технологія виконання
Волосся розподіляють горизонтальним проділом на

фронтальнутапотиличнузони.Потімфронтальнузонуроз-
діляють вертикальним проділом від середини лобного ви-
ступудомаківки(рис. 9.20, а).

Потиличнузонуділятьнадвічастини.Ширинаверхньоїчастинистановить
5–8смзалежновідформиголовитагустотиволосся.Нижнючастинурозділяють
на6рівнихквадратів(рис. 9.20, б).Длязручностіволоссявиділенихярусівта
квадратівзбираютьупучкийзакріплюютьзатискачами.

Стрижкурозпочинаютьзпершого(1)квадрата.Відділяютьпершепасмогори-
зонтальнимпроділом,відчісуютьйогонашиюівиконуютьокантуванняпрямими
ножицями.Довжинапасмастановить3–5см.Наступніпасмаволоссяуквадраті
відділяють горизонтальними проділами, захоплюють разом з контрольним, три-
маютьпідкутомвід10°до45°,виконуютьзовнішнійзрізфілірувальнимножем
(рис. 9.20, в).Висотафіліруванняволосся—1см.

Волоссядругого(2)татретього(3)квадратівстрижутьаналогічнопершому
(рис. 9.20, г).Висотафіліруванняволосся—1см.

Утакийспосібпростригаютьусеволоссянижньогоярусу.
Волосся середнього ярусу стрижуть аналогічно нижньому, орієнтуючись

на контрольну довжину пасом, розміщених нижче (рис. 9.20, ґ). Послідовність
стрижки:спочаткуцентральнийчетвертий(4)квадрат,апотімбоковіп’ятий(5)
ішостий(6)квадрати.

Волоссяверхньопотиличногоярусувідчісуютьунизнавжепідстриженево-
лосся попередніх квадратів. Прямими ножицями виконують горизонтальний
зрізправоручіліворучвідцентрапотилиці,орієнтуючисьнадовжинуволосся
середньогоярусу(рис. 9.20, д).

Волоссяфронтальноїзонивідчісуютьзанапрямкомросту.Стрижутьпрямим
зрізом від потилиці до обличчя, орієнтуючись на довжину волосся середнього
ярусунапотилиці(рис. 9.20, е).

Рис. 9.19. Стрижка 
«австрійська»
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Волоссялівогобокуфронтальноїзониголовистрижутьаналогічноправому,
орієнтуючисьнадовжинуволоссянапотилиці(рис. 9.20, є).

Якістьстрижкиперевіряютьперечісуваннямволоссязліванаправотасправа
наліво,ліквідуючиокремінерівностіпрямиминожицями(рис. 9.20, ж).

Длястворенням’якихформстрижкиволосся,якебулопідстриженепрямими
ножицями,рекомендуютьпрофіліруватибудь-якимспособом.

9.1.11. стрижка «гаврош» (рис. 9.21)

Форма стрижки:комбінована.
Техніки стрижки:«пасмонапасмо»,«зовнішнєградую-

вання»,прямийзріз.
Інструменти:ножиціпрямі,філірувальнийніж,комбі-

нованийгребінець.
Технологія виконання
Волосяний покрив голови розділяють горизонтальним

проділом на фронтальну та потиличну зони. Двома верти-
кальними(паралельними)проділами,щопроходятьвідлоб-
нихзападиндотім’янихвиступів,фронтальнузонурозділя-
ютьнатім’янутадвіскроневі(рис. 9.22, а, с. 94).

Потиличну зону розділяють двома горизонтальними проділами на нижній,
середнійтаверхніяруси.Ширинанижньопотиличногоярусустановить5–8см
залежновідростутагустотиволосся.Верхнійтасереднійпотиличніярусирозді-
ляютьна6квадратівдвомапаралельнимивертикальнимипроділами(рис. 9.22, б, 
с. 94).Длязручностіволоссявиділенихярусівтаквадратівзбираютьупучкита
закріплюютьзатискачами.

Волоссянижньопотиличногоярусувідчісуютьуниз.Стрижутьпрямимзрі-
зом праворуч і ліворуч від центра потилиці (рис. 9.22, в, с. 94). Якщо волосся
густе,виконуютьдодатковефілірування.
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Рис. 9.20. Технологія виконання стрижки «австрійська»

Рис. 9.21. Стрижка 
«гаврош»
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Стрижкунаступнихярусівпотилицірозпочинаютьзпершого(1)квадрата.Го-
ризонтальнимпроділомвідділяютьпершепасмо,відчісуютьйоговнизпідкутом
від10°до45°івиконуютьзовнішнійзрізфілірувальнимножем(рис. 9.22, г).Висота
філіруванняволосся—1см.Наступніквадратистрижутьаналогічнопершому(1).

Волосся верхнього ярусу стрижуть аналогічно нижньому. Послідовність
стрижки:спочаткуцентральнийчетвертий(4)квадрат,потімбоковіп’ятий(5)і
шостий(6)квадрати(рис. 9.22, ґ).

Волосся скроневих зон розділяють Т-подібним проділом. Послідовність
стрижкивідповідаєнумераціїквадратівнаскронях(рис. 9.22, д).

Волоссяпершого(1)квадратаскронізахоплюютьодночаснозконтрольною
довжиноюволоссяверхньогоярусупотиличноїзониістрижуть,відтягуючина
обличчя.Волоссядругого(2)квадратазахоплюютьодночасноздовжинамипер-
шого(1)квадрататасередньогоярусупотиличноїзониістрижуть,відтягуючина
вухо,кутвідтягування—від10°до30°.Волоссятретього(3)квадратастрижуть,
орієнтуючисьнадовжинуволоссяпершого(1)ідругого(2)квадратівзвідтягу-
ваннямунапрямкуобличчятаброви(рис. 9.22, е).

Аналогічнострижутьлівускроневуділянку,орієнтуючисьнадовжинупасом
потиличноїзони(рис. 9.22, є).Висотафіліруванняволосся—3см.

Волоссятім’яноїзонистрижутьунапрямкувідмаківкидочола,орієнтую-
чисьнадовжинуволоссяпотиличноїтаскроневихзон(рис. 9.22, ж).Виконують
зовнішнєфіліруваннязвідтягуваннямнаобличчя.Пасмачілкистрижутьвнут-
рішнімфіліруванням.
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Рис. 9.22. Технологія виконання стрижки «гаврош»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



95

9.1. Жіночі стрижки

Якість стрижки перевіряють способом «на пальцях», прямими ножицями
ліквідуютьокремінерівності(рис. 9.22, з).Запотребивиконуютьокантування
скроньтачілкипрямиминожицямиметодомфілірування.

9.1.12. стрижка «шапочка» з плавним переходом (рис. 9.23)

Форма стрижки: комбінована.
Техніка стрижки: «на пальцях», або

«пасмозапасмом».
Інструменти: ножиціпрямі,комбіно-

ванийгребінець.
Технологія виконання
Волосяний покрив голови розподі-

ляють на потиличну та фронтальну зони.
Фронтальнузону—натім’янутаскроневі
(рис. 9.24, а).

З правого боку голови вертикаль-
нимпроділом,паралельнодокрайовоїлініїростуволосся,наскронівідділяють
першепасмо.Відтягуютьпасмоперпендикулярнодоголовийзрізаютьволосся
підкутом,зменшуючидовжинунижніхпасом(рис. 9.24, б).Утакійпослідовності
виконуютьстрижкувсієїскроневоїзони,зберігаючикутзрізуванняпасма.Стри-
жутьдосерединипотиличноїзони.

Лівускронюстрижутьаналогічноправій(рис. 9.24, в).
Нанижньопотиличнійзонівідділяютьпасмопаралельнокрайовійлініїросту

волосся.Захоплюютьпасмозчастиноюконтрольногопасмапотиличноїзоний
стрижуть,зберігаючикутзрізуванняволосся(рис. 9.24, г).Утакийспосібстри-
жутьнижньопотиличнузону,рухаючисьвідвухадовуха.

Тім’яну зону стрижуть за допомогою горизонтальних проділів. Відділя-
ютьпасмопокрайовійлініїростуволосся,відчісуютьнаобличчя,стрижутьна
довжинуприблизнонарівніперенісся(рис. 9.24, ґ).Довжинацьогопасмабуде

Рис. 9.23. Стрижка «шапочка»  
з плавним переходом
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Рис. 9.24. Технологія виконання стрижки «шапочка» з плавним переходом
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контрольною для подальшого виконання стрижки на тім’яній зоні. Наступні
пасматім’яноїзонистрижутьаналогічно.

Пасманатім’янійзонізправогобокувідділяютьвертикальнимипроділами.
Стрижуть,з’єднуючидовжинитім’яноїтаскроневоїзон(рис. 9.24, д, с. 95),руха-
ючисьвідчоладопотилиці.Пасманатім’янійзонізлівогобокустрижутьанало-
гічно,рухаючисьвідчоладопотилиці(рис. 9.24, е, с. 95).

Після завершення стрижки виконують окантування  волосся (рис. 9.24, є, 
с. 95).Рекомендуютьфіліруванняволоссясучаснимиспособами.

9.1.13. стрижка «шапочка контрастна» (рис. 9.25)

Форма стрижки:комбінована.
Техніки стрижки:«зведенняволоссянанівець»,

«пасмонапасмо».
Інструменти: прямі ножиці, філірувальні но-

жиці; машинка для стрижки волосся; комбінований
гребінець.

Технологія виконання
Волосяний покрив голови розділяють хресто-

подібним проділом на чотири зони. Додатковими
діагональнимипроділамивідскроневихвиступівдо
потиличноговиступуверхнючастинуволосяногопо-

кривувідділяютьвіднижньої.Волоссяверхньоїчастиниголовифіксуютьзатис-
качами(рис. 9.26, а).

Стрижкурозпочинаютьізправоїскронімашинкоюзнасадкою№1або№2.
Стрижутьдорозподільногопроділу,виводячимашинкувгору(рис. 9.26, б).

Аналогічно стрижуть волосся на потилиці, рухаючись в напрямку до лівої
скронізізбереженняммисоподібноїформи(рис. 9.26, в).

Лівускроневузонустрижутьаналогічноправій.Післязавершеннястрижки
на прострижених ділянках виконують окантування по крайовій лінії росту во-
лосся(рис. 9.26, г).

Наверхнійчастиніпотилиці,паралельнодододатковогодіагональногопро-
ділу, відділяють пасмо й відчісують його вниз. Пасмо зрізують паралельно до
цьогопроділу,перекриваючилініюзрізування,виконанумашинкою(рис. 9.26, ґ).
У такий спосіб утворюють  контрольне пасмо для подальшої стрижки правої
верхньопотиличноїчастини.Аналогічнострижутьпасмозлівогобокупотилиці.

Наступні пасма на верхній частині потилиці відділяють паралельно конт-
рольнимпасмам.Відчісуютьпасмавниз,захоплюютьізконтрольнимістрижуть.
Кутвідтягуванняпасом—від30°до45°(рис. 9.26, д).Усінаступніпасмазобох
боківстрижутьаналогічнопопереднім,рухаючисьдогоризонтальногопроділу.

Направійфронтальнійзонівідділяютьпасмогоризонтальнимпроділомівід-
чісують його вниз. Відділене пасмо стрижуть, перекриваючи лінію зрізування,
виконанумашинкою(рис. 9.26, е).Утакийспосібутворюютьконтрольнепасмо
дляподальшоїстрижкифронтальноїзони.

Наступніпасманаправійфронтальнійзонівідділяютьпаралельнодоконтро-
льногопасма,відчісуютьїхуниз,захоплюютьразомзконтрольнимістрижуть,

Рис. 9.25. Стрижка  
«шапочка контрастна» 
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обравшикутвідтягуванняпасмавід30°до45°(рис. 9.26, є).Усінаступніпасма
цієїзонистрижутьаналогічно,рухаючисьдовертикальногопроділунатім’ї.

На лівій фронтальній зоні контрольне пасмо утворюють аналогічно правій
(рис. 9.26, ж). Наступніпасмавідділяютьпаралельноконтрольномупасму,від-
чісуютьїхунизістрижуть.Кутвідтягуванняпасом—від30°до45°(рис. 9.26, з).
Усінаступніпасмацієїзонистрижутьаналогічно.

9.1.14. стрижка «рапсодія» (рис. 9.27)

Форма стрижки: прогресивна.
Техніки стрижки:«пасмонапасмо»,«пасмозапасмом».
Інструменти: ножиціпрямі,філірувальніножиці;комбі-

нованийгребінець.
Технологія виконання
Волосянийпокривголовирозподіляютьгоризонтальним

проділомнапотиличнутафронтальнузони.Потиличнузону
розділяютьвертикальнимпроділомналівутаправучастини
(рис. 9.28, а, с. 98).

Стрижкурозпочинаютьізфронтальноїзони.Відділяють
пасмо завширшки 1 см по крайовій лінії росту волосся  на
лобі.Пасмовідчісуютьпогоризонталіпідкутом90°,визна-
чаютьдовжинутавиконуютьокантуванняуформідуги,кінціякоїзададутьлінію
окантуванняуформі«підкови»(рис. 9.28, б, с. 98).

Наступнепасмофронтальноїзонивідділяютьпаралельнодопопереднього.
Стрижуть,орієнтуючисьнадовжинуконтрольногопасма,продовжуютьутворю-
ватидугу(рис. 9.28, в, с. 98).Рештупасомфронтальноїзонистрижутьаналогічно
(рис. 9.28, г, с. 98).

Потімстрижутьпотиличнузону.Вертикальнимипроділамивідділяютьпасма
завухами,відтягують їхунапрямкуобличчя,орієнтуючисьнадовжинускронь.
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Рис. 9.26. Технологія виконання стрижки «шапочка контрастна»

Рис. 9.27. Стрижка 
«рапсодія» 
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Виконуютьзріз,продовжуючиформуватилініювитягнутоїпідкови(рис. 9.28, ґ).
Усінаступніпасмазправоготалівогобоківстрижутьаналогічно.

Завершуютьстрижкуокантуваннямволоссянапотилицітаглибокимфіліру-
ваннямкінцівпасом(рис. 9.28, д).

9.2. ЧОлОВІЧІ сТРИЖКИ 

Особливості виконання.Чоловічістрижкибуваютьпростітамодельні.Вони
відрізняютьсятехнікоютаприйомамистрижки,кількістювикористанихінстру-
ментів. У процесі виконання простих чоловічих стрижок використовують такі
прийомийінструменти:електромашинказнасадкамийбезнасадок;тушування
(електрична машинка та гребінець); тушування (ножиці, комбінований гребі-
нець);підхват(ножиці,комбінованийгребінець);спосіб«пасмозапасмом».

Розрізняютьстрижкинакороткомуволоссітанаволоссісередньоїдовжини.

9.2.1. стрижка «наголо» (рис. 9.29)

Стрижка«наголо»рекомендованаклієнтамзправильноюформоюголовита
безпошкодженьшкіряногопокривуголови.Стрижкувиконуютьнасухомуво-

лоссі.Якщоволоссядовге,йоговкорочуютьнанеобхіднудля
роботимашинкоюдовжинуспособом«напальцях»,підхва-
томаботушуванням.

Інструменти: електрична машинка, гребінець, прямі
ножиці,безпечнабритва.

Технологія виконання
Стрижкурозпочинаютьмашинкоюзножем1ммабо3мм

злобно-тім’яноїзони.Першусмугустрижутьунапрямкувід
крайовоїлініїростуволоссядомаківки(рис. 9.30, а).Кожна
наступнасмугазаступаєнапопередньопростриженусмугу
длязабезпеченнярівномірностістрижки(рис. 9.30, б).

1
2

а б в

г ґ д

Рис. 9.28. Технологія 
виконання стрижки 

«рапсодія»

Рис. 9.29. Стрижка 
«наголо» 
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9.2. Чоловічі стрижки

Утакийспосібвиконуютьстрижкуповсійповерхніголови(рис. 9.30, в).
Волосся на макiвцi та потиличні вихори додатково простригають проти їх-

ньогоросту(рис. 9.30, г).Темнiмiсцяабосмуги,щозалишилисяпiслястрижки,
простригають машинкою з ножем тiєї ж висоти, яким виконували первинну
стрижку.Окантовуютьскроні,вухаташию(рис. 9.30, ґ).

Рекомендації. Якщострижкувиконаноножем3мм,окантуванняздiйснюють
ножем1мм;якщоножем1мм,тоокантуванняздійснюютьбезпечноюбритвою.
Пушковеволоссязістригаютьбезпечноюбритвою.

Наприкінці стрижки виконують шліфування — зрiзують ножицями окремi
волосинки,щостирчать.

9.2.2. стрижка «англійська» (рис. 9.31)

Стрижка належить до спортивного стилю, найкоротша
зусіхсучаснихстрижок.Таказачісканепасуєчоловікамз
великимивухами.Такожїїнерекомендуютьробитинажор-
сткомуйгустомуволоссі.Стрижкапідходитьюнакамічоло-
вікамсередньоговіку.

Інструменти: гребінець,ножиці,електричнамашинка,
безпечнабритва.

Технологія виконання
Стрижкурозпочинаютьмашинкоюзножем3ммзправої

скроневоїзони,відкрайовоїлініїростуволосся,рухаючись
угорудосерединилобноїзападинизвиведенняммашинки
насебе.Лініюстрижкипродовжуютьмашинкоюнапотилиці(рис. 9.32, а, с. 100).

Потиличнузонустрижутьмашинкоюзножем3ммунапрямкувідкрайової
лініїростуволоссядомаківки(рис. 9.32, б, с. 100).Лініюстрижкипродовжують
машинкоюналівійскроневійзоні.

Лівускроневузонустрижутьаналогічноправій(рис. 9.32, в, с. 100).
Тім’янузонустрижутьспособом«напальцях»(або«пасмозапасмом»),дов-

жинаволосся—1–2см(рис. 9.32, г, с. 100).
Плавний перехiд вiд стрижки машинкою на нижніх зонах до стрижки спо-

собом«напальцях»здiйснюютьтушуванням.Покрайовійлініїзводятьволосся
нанівецьножем1мм(рис. 9.32, ґ, с. 100).

Пушковеволоссязістригаютьмашинкоюзножем1ммабобезпечноюбрит-
вою.

1 мм 1 мм

1 мм

1 мм

а б в г ґ

Рис. 9.30. Технологія виконання стрижки «наголо»

Рис. 9.31. Стрижка 
«англійська» 
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3 мм

3 мм

3 мм

3 мм

а б
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в г ґ

Рис. 9.32. Технологія виконання стрижки «англійська»
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Рис. 9.34. Технологія  
виконання стрижки «бокс»

9.2.3. стрижка «бокс» (рис. 9.33)

Стрижка«бокс»завждимоднайактуальна.Їїможнаро-
битинезалежновідформиголови,кольоруйоб’ємуволосся.

Інструменти:електричнамашинка,пряміножиці,гребі-
нець,безпечнабритва.

Технологія виконання
Стрижкурозпочинаютьмашинкоюзножем1ммзпра-

воїскронівідкрайовоїлініїростуволосся,рухаючисьугору
до  скроневого виступу з виведенням машинки на себе
(рис. 9.34, а).Лініюстрижкипродовжуютьмашинкоюнапо-
тилиці.

Потиличнузонустрижутьмашинкоюзножем1ммвідкрайовоїлініїростуво-
лосся,рухаючисьугорудоцентрапотиличноговиступузвиведенняммашинкина
себе(рис. 9.34, б).Лініюстрижкипродовжуютьмашинкоюналівійскроневійзоні.

Рис. 9.33. Стрижка 
«бокс» 
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9.2. Чоловічі стрижки

Лівускроневузонустрижутьаналогічноправій(рис. 9.34, в).
Волоссятім’яноїтаверхньопотиличноїзонстрижутьспособом«напальцях»

(рис. 9.34, г).Довжинаволоссянеперевищує2см.
Плавнийперехiдвiдстрижкимашинкоюдострижкиножицямиздiйснюють

тушуваннямімашинкоюзножем3мм,рухаючисьнавкологоловизвиведенням
машинкивгору(рис. 9.34, ґ).

Волоссянаскронях,завухамитанашиїокантовуютьбритвоюабомашинкою
(рис. 9.34, д).Пушковеволоссязістригаютьмашинкоюабобезпечноюбритвою.
Чiлкуокантовуютьпрямиминожицями.

9. 2. 4. стрижка «напівбокс» (рис. 9.35)

Популярна чоловіча стрижка «напів-
бокс» належить до класичних. Стрижку
виконуютьнарізнихтипахволосся,чоло-
вікамзрізноюформоюобличчя.

Інструменти: електрична машинка,
пряміножиці,гребінець,безпечнабритва.

Технологія виконання
Стрижку розпочинають з оформлення

потилиці та скронь машинкою з ножем
3ммзправоїскронівідкрайовоїлініїросту
волосся,рухаючисьугорудосерединискроневоїзападинизвиведенняммашинки
насебе(рис. 9.36, а).Лініюстрижкипродовжуютьмашинкоюнапотилиці.

Потиличнузонустрижутьмашинкоюзножем3ммвідкрайовоїлініїросту
волосся,рухаючисьугорудопочаткупотиличноговиступузвиведенняммашинки
насебе(рис. 9.36, б).Лініюстрижкипродовжуютьмашинкоюналівійскроні.

Лівускроневузонустрижутьаналогічноправій(рис. 9.36, в).
Волосся тім’яної та верхньопотиличної зон стрижуть способом «на паль-

цях»(рис. 9.36, г).Плавнийперехiдвiдстрижкимашинкоюнанижніхзонахдо
стрижки способом «на пальцях» верхніх зон здiйснюють за допомогою тушу-
вання(рис. 9.36, ґ).

Рис. 9.35. Стрижка «напівбокс» 

3 мм

3 мм

3 мм

3 мм

1 мм

а гб

ґ

в

д
Рис. 9.36. Технологія виконання 

стрижки «напівбокс»: а–д
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Уздовжкрайовоїлініїростуволоссямашинкоюзножем1ммзводятьволосся
нанівець. Волосся на скронях i за вухами окантовують бритвою (рис. 9.36, д, 
с. 100).Пушковеволоссязістригаютьмашинкоюабобезпечноюбритвою.Чiлку
окантовуютьпрямиминожицями.

9.2.5. стрижка «полька» (рис. 9.37)

Цястрижкаприховуєвадинаскроневихзонах,пасуєчоло-
вікам,якімаютьхудорлявеобличчя.Длястрижкихарактерне
довгеволоссянаверхніхзонах,короткеволоссянанижньопо-
тиличнійділянцітаплавнийперехідміждовжинами.

Універсальнастрижка«полька»підходитьтакождлядітей.
Нюанси стрижки. Якщо стрижку «полька» виконують

укласичномуваріанті,топерехідміжкороткимідовгимво-
лоссям—плавний.Якщоволоссягустеабокучеряве,перед
стрижкоюнеобхідновиконатифілірування.

Якщо заріст волосся на потиличній зоні низький, його
стрижутьножем3ммдомочкивуха,якщозарістволоссяви-

сокий—стрижутьвищемочкивуха,відповіднодозагальноїдовжинистрижкита
побажаньклієнта(рис. 9.38. а, б).

Заформоюокантуваннячілкаможебутискошенаабомисом,щозумовлено
вкладанням(зпроділомчибезпроділу).Отже,стрижкаможематирізніваріанти:
зпрямимпроділом,збоковим,безпроділу(зачісуютьвідобличчя).

Залежно від довжини волосся на верхніх зонах і висоти смуги знятого ма-
шинкою волосся на нижньопотиличній зоні, розрізняють такі види стрижки
«полька»:довга,короткатасередня.

скроневі зони:укороткій—звідкритимвухом;усереднійтадовгійволосся
закриваєвухона1/3,на1/2,домочки;лініяокантування—пряма.

Інструменти: гребінець, прямі ножиці, електрична машинка, безпечна
бритва.

Техніки стрижки:«напальцях»,тушування,стрижкамашинкою.
Технологіявиконання
Стрижкурозпочинаютьізпотиличноїзонимашинкоюзножем3мм,рухаю-

чисьвідкрайовоїлініїростуволоссядорівнямочкивухазвиведенняммашинки
насебе(рис. 9.39, а).Задопомогоюмашинкизножем1ммстворюютьплавний
перехідпокрайовійлініїростуволосся(рис. 9.39, б).Пушковеволоссязістрига-
ютьмашинкоюабобезпечноюбритвою.

Правуталівускроневізонистрижутьмашинкоюзножем3ммабо1ммвід
крайовоїлініїростуволоссядосерединискроневоївиїмки(рис. 9.39, в).

Тім’яну,верхньоскроневітаверхньопотиличнузонистрижутьспособом«на
пальцях»(рис. 9.39, г).Довжинаволоссятім’яноїзониможесягати7–10см.

Задопомогоютушуваннястворюютьплавнийперехідвідкороткоговолосся
нанижніхзонахдодовгоговолоссянаверхніхзонах.

Окантування виконують на скронях, вухах, шийних лініях машинкою або
бритвою(рис. 9.39, ґ).Нашиїокантуваннянездійснюють.

Чiлку окантовують прямими ножицями. Форма чілки — трикутна або ско-
шена(рис. 9.39, д).Довжинаможесягатикінчиканоса.

Рис. 9.37. Стрижка 
«полька» 
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а — висота смуги знятого  
машинкою волосся:

б — довжина чілки залежно  
від загальної дов жини стрижки: 

у короткому варіанті стрижки — 2,5–3 см; у короткій — приблизно до брів;

у середньому варіанті стрижки — 1,5–2 см; у середній — до середини носа;

у довгому варіанті стрижки — 1 см; у довгій — до кінчика носа

3 мм

2,5  cм – 3 см

3 мм

2,5  cм – 3 см

3 мм

2,5  cм – 3 см

3 мм

2,5  cм – 3 см

3 мм

1  cм

3 мм

1  cм

3 мм

1 мм

3 мм 3 мм

а

ґ д

б в

г

Рис. 9.39. Технологія виконання стрижки «полька»

Рис. 9.38. Визначення виду стрижки «полька» залежно від довжини волосся  
на різних зонах
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9.2.6. стрижка «канадка» (рис. 9.40)

Стрижкурекомендуютьдляпрямоготахвилястоговолосся
будь-якоїгустоти.Чілкуможназачісувативідобличчятанабік.

Інструменти: гребінець,пряміножиці,електричнама-
шинка.

Техніки стрижки:  «на пальцях» (або «пасмо за пас-
мом»),тушування,стрижкамашинкою.

Технологія виконання
Стрижкурозпочинаютьзправоїскроневоїзонимашин-

кою з ножем 1 мм або 3 мм, рухаючись від крайової лінії
ростуволоссядосерединискроневоївиїмки(рис. 9.41, а).

Потиличнузонустрижутьмашинкоюзножем3мм,руха-
ючисьвідкрайовоїлініїростуволоссядорівнямочкивуха(рис. 9.41, б).

По крайовій лінії росту волосся зводять нанівець машинкою з ножем 1 мм
(рис. 9.41, в).

Лівускроневузонустрижутьаналогічноправій(рис. 9.41, г).
Тім’яну,верхньоскроневітаверхньопотиличнузонистрижутьспособом«на

пальцях».
Довжинаволоссялобно-тім’яноїзонистановить3–4см,довжинамаківки—

2–3см,довжинаверхньопотиличноїділянки—1см.
Плавнийперехiдвiдстрижкимашинкоюнанижніхзонахдострижкиспосо-

бом«напальцях»наверхніхзонахздiйснюютьтушуванням(рис. 9.41, ґ).Скроні,
вуха та шийні лінії окантовують машинкою (за бажанням клієнта бритвою).
Чiлкуокантовуютьпрямиминожицями(рис. 9.41, д).

9. 2. 7. стрижка «їжак» (рис. 9.42)

Цекороткаспортивнастрижка.Їїмаксимальнадовжинанеперевищує5см.
Формастрижкиовальна,трохивитягнутанадмаківкою.Рекомендуютьдляжор-
сткоговолоссязвертикальнимкутомросту(90°).

Рис. 9.40. Стрижка 
«канадка» 

ґ д

1 мм

3 мм

3 мм
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1 мм
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Рис. 9.41. Технологія виконання 
стрижки «канадка»
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Інструменти: гребінець, прямі ножиці, електрична ма-
шинка,безпечнабритва.

Технологія виконання
Якщоволоссядовге,йоговкорочуютьдопотрібноїдов-

жини способом «на пальцях». Стрижку розпочинають ма-
шинкоюзножем3ммізправоїскронівідкрайовоїлініїросту
волосся,рухаючисьугорудосерединискроневоїзападиниз
виведенням машинки на себе (рис. 9.43, а). Лінію стрижки
продовжуютьмашинкоюнапотилиці.

Потиличну зону стрижуть машинкою з ножем 3 мм від
крайовоїлініїростуволоссядопочаткупотиличноговиступу
звиведенняммашинкинасебе(рис. 9.43, б).Лініюстрижки
продовжуютьмашинкоюналівійскроні.

Лівускроневузонустрижутьаналогічноправій(рис. 9.43, в).
Стрижкуверхніхзон(верхніскроневі,верхньопотиличнататім’яна)викону-

ютьспособомтушування,утворюючиовальнуформустрижки(рис. 9.43, г).
Направійскроневій,правійпотиличнійтаправійтім’янійзонахздійснюють

тушування(рис. 9.43, ґ).
Аналогічноправійстороністрижутьлівусторону.
Окантування волосся на скронях, за вухами, на шиї виконують машинкою

абобезпечноюбритвою(рис. 9.43, д).
Лініяокантуванняпотилиціовальнаабопряма.

9.2.8. стрижка «бобрик» (рис. 9.44, с. 106)

Належить до спортивних стрижок. Якщо волосся довге, його вкорочують
способом«напальцях»повсійповерхніголови.

Інструменти: гребінець,пряміножиці,електричнамашинка.
Технологія виконання
Стрижкурозпочинаютьмашинкоюзножем3ммізправоїскронівідкрайової

лініїростуволосся,рухаючисьугорудосерединискроневоїзападинизвиведенням

Рис. 9.42. Стрижка 
«їжак» 

3 мм

3 мм

3 мм

3 мм

а б в г

ґ д

Рис. 9.43. Технологія виконання 
стрижки «їжак»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



106

Роздiл 9. Технологія виконання базових  стрижок

машинкинасебе(рис. 9.45, а).Лініюстрижкипродовжують
машинкоюнапотилиці.

Потиличну зону стрижуть машинкою з ножем 3 мм
від крайової лінії росту волосся, рухаючись угору до по-
чаткупотиличноговиступузвиведенняммашинкинасебе
(рис. 9.45, б).Лініюстрижкипродовжуютьмашинкоюналі-
війскроні.

Ліву скроневу зону стрижуть аналогічно правій
(рис. 9.45, в). На правій та лівій скроневих зонах здійсню-
ють тушування, утворюючи овальну форму стрижки, як у
стрижці«їжак».

Тушуваннятім’яноїзонивиконуютьгоризонтально.Дляцьогоножицітагре-
бінецьтримаютьчіткопогоризонтальнійлінії.Напрямокстрижки—відкрайо-
воїлініїростуволоссядомаківки(рис. 9.45, г).

Напотиличнійзоніздійснюютьтушування,утворюючиовальнуформу,яку
стрижці«їжак»(рис. 9.45, ґ).

Окантування волосся на скронях, за вухами, на шиї виконують машинкою
абобезпечноюбритвою(рис. 9.45, д).

Лініяокантуванняпотилиціпряма.

9.2.9. стрижка «площадка каре» (рис. 9.46)

Cтрижка вирізняється чіткими лініями та формами. Має три площини
(тім’янутадвіскроневі).

Інструменти:гребінець,пряміножиці,електричнамашинка.
Технологія виконання
Стрижкурозпочинаютьмашинкоюзножем3ммізправоїскронівідкрайової

лінії росту волосся, рухаючись угору до скроневого виступу з виведенням ма-
шинкинасебе(рис. 9.47, а).Лініюстрижкипродовжуютьмашинкоюнапотилиці.

Потиличнузонустрижутьмашинкоюзножем3ммвідкрайовоїлініїросту
волосся,рухаючисьугорудосерединипотилицізвиведенняммашинкинасебе
(рис. 9.47, б).

Рис. 9.44. Стрижка 
«бобрик» 

3 мм

3 мм

а

3 мм

б

3 мм

в

дг ґ
Рис. 9.45. Технологія виконання стрижки «бобрик»
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9.2. Чоловічі стрижки

Лініюстрижкипродовжуютьмашинкоюналівійскроне-
війзоні.

Лівускроневузонустрижутьаналогічноправій(рис. 9.47, в).
На правій скроневій зоні та правій верхньопотиличній

зоні здійснюють тушування, утворюючи чітку вертикальну
лініюстрижки.Гребінецьтримаютьувертикальномуполо-
женні,ножиціспрямованікінцямидонизу(рис. 9.47, г).

Підчасвиконаннястрижкилівоїскроневоїталівоїверх-
ньопотиличноїзонгребінецьтримаютьувертикальномупо-
ложенні,кінціножицьспрямованідогори.

Підчастушуваннятім’яноїзониножицітагребінецьтри-
мають чітко по горизонтальній лінії. Напрямок стрижки —
відкрайовоїлініїростуволоссядомаківки(рис. 9.47, ґ).

Окантуванняволоссянаскронях,завухами,нашиївиконуютьмашинкоюабо
безпечноюбритвою(рис. 9.47, д).

Лініяокантуванняпотилиціпряма.

9.2.10. стрижка «угорка» (рис. 9.48)

Інструменти:гребінець,пряміножиці,електричнамашинка.
Залежно від довжини волосся розрізняють подовже-

ний, укорочений та короткий варіанти стрижки «угорка».
Технологічнапослідовністьтрьохваріантівстрижкиодна-
кова.

подовжений варіантстрижки(рис. 9.49, а, с. 108)
Техніки стрижки: «напальцях»,окантування.
Стрижкувиконуютьспособом«напальцях».Наверх-

ніхзонахзастосовуютьпрямийкутзрізування,нанижніх
зонах — внутрішній. Довжина довільна. Окантування во-
лоссячілки,скронь,завухамитанашиївиконуютьножи-
цями.

Рис. 9.46. Стрижка 
«площадка каре» 

3 мм

3 мм

3 мм

3 мм

а б в

г ґ д

Рис. 9.47. Технологія виконання стрижки «площадка каре»

Рис. 9.48. Стрижка 
«угорка» 
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укорочений варіант стрижки(рис. 9.49, б)
Техніки стрижки: «напальцях»,тушуванняножицями,окантування.
Верхні зони стрижуть способом «на пальцях», кут зрізування прямий. На

нижніхзонахвиконуютьтушуванняножицями.Волоссячілкиокантовуютьно-
жицями;скроні,вухаташию—машинкою.

короткий варіант стрижки(рис. 9.49, в)
Техніки стрижки: «напальцях»,тушуваннямашинкою,окантування.
Стрижкуверхніхзонвиконуютьспособом«напальцях»,кутзрізуванняпря-

мий.Нанижніхзонахздійснюютьтушуваннямашинкою.Окантуванняволосся
чілкивиконуютьножицями.

Окантуванняволоссяскронь,завухамитанашиївиконуютьмашинкою.

Технологія виконання стрижки «угорка» за вкороченим варіантом
Стрижку розпочинають із лобно-тім’яної зони способом «на пальцях»

(рис. 9.50, а).Довжинуволоссяпогоджуютьзклієнтом.
Правускроневутаправуверхньопотиличнузонистрижутьспособом«напаль-

цях»,орієнтуючисьнадовжинуволоссяпопередньопростриженоїтім’яноїзони.
Ліву скроневу та ліву верхньопотиличну зони стрижуть аналогічно правій

способом«напальцях»(рис. 9.50, б).
На нижніх скроневих та нижньопотиличній зонах виконують тушування

(рис. 9.50, в).
Чiлкуокантовуютьпрямиминожицями.Окантуваннянаскронях,завухами

танашиївиконуютьмашинкоюабоножицями(рис. 9.50, г).

Рис. 9.49. Варіанти стрижки «угорка»
а б в

кп

а б

гв
Рис. 9.50. Технологія виконання стрижки «угорка»
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9.3. Стрижка бороди та вусів

9.3. сТРИЖКА БОРОДИ ТА ВУсІВ

Бородайвусадопомагаютьприховатипевніособливості:маленькеабоско-
шенепідборіддя,занадтоповніщоки,довгийабодужеширокийніс,великувід-
станьміжносоміверхньоюгубою,повнігубитощо.

Стрижкабородитавусів,як ідоглядзаними,маютьпевнуспецифіку.Во-
лоссябородитавусівжорсткіше,порівнянозволоссямголови,інодіростенерів-
номірно,можебутирізнихвідтінків.Густотаволоссявусівібородитакожбуває
різною.Усеценеобхідновраховувати,обираючиїхнюформу (рис. 9.51).

Сучасніформиборідівусіврізноманітні,зумовленінаціональнимитрадиці-
ями,маютьісторичнепоходження,видозміненісучаснимдизайном.

Інструменти: електричнамашинка,ножиці,бритва,гребінець.
Техніки стрижки: зняттяволоссянадгребінцем,внутрішнійзріз,стрижка

машинкою,окантування.
Борода.Вибірформибороди—справаіндивідуальнайзалежитьвідуподо-

баньлюдини.Завданняперукаряполягаєвурахуванніпевнихзакономірностей
визначенняформибородитанаданніклієнтовіпрофесійноїпоради.

По-перше, на вибір форми бороди впливають форма та пропорції обличчя,
зрістіфігураклієнта.

По-друге,необхідноврахуватиколірякволосся,такішкіриобличчя.Напри-
клад,якщоволоссятемне,ашкіраобличчясвітла,непотрібноробитибороду
занадтооб’ємною.Світло-йрудоволосабородаможебутиширокою,оскільки
завдякикольорувонанебудесильновиділятисянаобличчі.

Технологія виконання 
Передпочаткомстрижкибородунеобхіднорозчесати,підтримуючиїїзнизу.

Підрізаютьволоссязправогобоку,починаючизнизувнапрямкудокутанаще-
лепному виступі. Конус бороди зводять нанівець. Гострий кінець бороди має
проєктуватисянасерединупідборіддя.Надщелепоюбілявухаволоссятушують.

Лопаткою «Жабо»  Англійська   Клиноподібна
    (шкіперська)

Російська Російська Французька Французька
 широка повна гостра

Рис.9.51. Форми борід
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Якщощокимаютьбутипоголені,тороботурозпочинаютьсамезголінняшиї
тащікдолініїпочаткубороди.

Якщоволоссянащокахнеголять,стрижкубородитребапочинатизоформ-
ленняоснови—зняттяволоссянащокахташиї.

вуса. У багатьох випадках форма вусів компенсує непропорційність роз-
мірівносаабоприховуєіншіособливостіобличчя.Вусабуваютьдовгі,короткі,
укорочені,атакожфігурні,вузькіташирокі (рис. 9.52).Обираючиформувусів,
обов’язкововраховуютьрисиобличчяінасампередформуноса.

Довгі, або «українські», вуса мають вузькі кінці, які оформляють за допо-
могоюфіліруваннябритвою.Якщонеобхіднозменшитипишнотувусів,нижній
крайволоссяфіліруютьножицями.

Длязменшеннядовжиникінцівусіврозчісують,притримуютьлівоюрукою
тапідстригаютьдопотрібноїдовжини.

Індивідуальнийпідхіддооформленнявусівдаєперукаревіможливістьзасто-
суватинапрактицібезлічспособівіприйомів,якідоповнюютьосновнутехноло-
гічнупослідовністьстрижки.

9.4. ОсОБлИВОсТi ВИКОНАННЯ ДИТЯЧИХ сТРИЖОК

Стрижки для дітей не повинні копіювати стрижки дорослих. Вони мають
бутисучаснимитарізноманітнимийураховувативікдитини.Обираючимодель
стрижки,требапам’ятати,щодітинезможутьсамостійноробитизачіску.Тому
перевагунадаютьзручниміпростиммоделям,дляякихдостатньопросушування
волоссяінепотрібневкладання(рис. 9.53).

Кучерінемовлятивпершімісяціжиттянестворюютьпроблем,але,відрос-
таючи, починають сплутуватися, потрапляють в очі. Коли настає час першої
стрижки (приблизно наприкінці першого року життя), її виконують частіше в
домашніхумовах.

Батьки мають підготувати дитину до цієї нової для неї події. Це важливо,
якщобатькироблятьстрижкусамі,атимбільше,якщостригтиместороннялю-
дина.Дебнепідстригалималюка—удомачивперукарні,необхідноперетворити
цейпроцеснагру,особливуйзахопливуподію.

Передстрижкоюпотрібноз’ясувативбатьків,яксамепотрібностригтидитину.

а б в

г ґ д е

Рис. 9.52. Форми вусів: а — українська, б — узбецька, в — російська, г — фігурна,  
ґ, д, е — англійські 
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9.4. Особливостi виконання дитячих стрижок

Спочаткуперукаревінеобхідновикликативдитинипозитивнуреакцію,заво-
юватиїїприхильністьідовіру.Підчасстрижкипотрібнопостійнопідтримувати
цікавістьдитинидоманіпуляціймайстра,підбадьорюватиїї,хвалити.

Якщо дитина не хоче спокійно сидіти на одному місці, вередує, застосуйте
такіприйоми:

•посадітьїїнависокийстілецьідайтеврукиулюбленуіграшку;
•попросітьдорослихпідтримуватималюкапідчасстрижки;
•посадіть дитину перед дзеркалом, зосередьте її увагу на спостереженні за

вашимидіями;
•приготуйтесядопостійнихрухівдитинийрухайтесяразомзнею.
Удоглядізаволоссямдітей віком 1–2 рокиобмежуютьсяпростимистриж-

ками«напальцях»імашинкою,укороченнямчілки.
Дитина віком від 2 років може витримати процес стрижки в усій послідов-

ності. Стрижки виконують способом «на пальцях» (або «пасмо за пасмом»).
Форму підкреслюють окантуванням. Оскільки волосся в цьому віці зазвичай
рідке,несформоване,нерівномірноїдовжини,структуритаросту,невартозали-
шатидовгіпасмаволосся.

Удітей віком 2,5–3 рокиволоссянабуваєоднорідноїструктури,починаєрів-
номірнорости,алевсещезалишаєтьсятонким.Длянихрекомендуютькороткі
стрижкизтушуваннямножицямиабомашинкою;філіруваннявцьомувіціне
застосовують.

Стригтидитинупотрібновпевнено,іззадоволенням.Хорошийнастрійідоб-
розичливістьпозитивновплинутьнаповедінкудитини.Стрижкурозпочинають
ізтихділянок,якіпотребуютьвтручаннявпершучергу.Якщоповедінкадитини
змінитьсяідоведетьсяперерватироботу,основневжебудезроблено.Потрібно

Рис. 9.53. Різновиди стрижок для дітей та підлітків 
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Роздiл 9. Технологія виконання базових  стрижок

бутипередбачливимийобережнимипідчасстрижки,щобнепоранитидитину,
використовуватиножицізтупимикінцями.

Закінчившироботу,вартопохвалитималюка,сказати,яккрасивовін(вона)
тепервиглядає.Нехайбатькидитинитакожпомилуютьсястрижкою.Дітилюб-
лятьбутивцентріуваги,тожтребаскористатисяцим,щобзакріпитиприхиль-
ністьдосебетасвоєїроботи.

Стрижкидлядітей 3–5 роківмаютьбутинескладними,зручнимитасучас-
ними. Окрім коротких, дівчатам пропонують стрижки «сессун», «паж»; хлоп-
цям—переважнокороткістрижки«бокс»,«їжак».

Дівчатамздовгимволоссямдобираютьрізніваріантикіс,нескладнізачіски
зплетінням.

Дітям шкільного віку можна сміливо пропонувати модельні стрижки, прак-
тичнійзручні,якінепотребуютьспеціальноговкладанняволосся.

Дівчатам середнього шкільного вікупідійдутьстрижки«каре»,«шапочка»та
їхнірізновиди,філіруванняволосся.

Хлопцямрекомендуютькласичні,спортивніймолодіжністрижки,щонепо-
требуютьукладання.

 Запитання та завдання

Жіночі стрижки
1. Нащопотрібнозвернутиувагупідчасвиконаннястрижки«руська»?
2. Якпотрібноперевірятистрижку«руська»?
3. Якіінструментивикористовуютьдлястрижки«французька»?
4. Охарактеризуйтетехнологіювиконаннястрижки«французька».
5. Якимиспособамифіліруютьволоссяустрижці«французька»?
6. Учомуполягаєособливістьстрижки«австрійська»?
7. Якапослідовністьвиконанняпростоїкороткоїстрижки?
8. Охарактеризуйтезагальнийвиглядстрижки«каскад».
9. Якапослідовністьвиконаннястрижки«каскад»?

10. Якіприйомизастосовуютьупроцесістрижки«паж»?
11. Якуформумаєстрижка«паж»?
12. Назвітьпослідовністьтехнологічноговиконаннястрижки«паж».
13. Якийзагальнийвиглядмаєстрижка«гаврош»?
14. Охарактеризуйтетехнологіювиконаннястрижки«гарсон».
15. Якітехнікистрижкизастосовуютьузачісці«сессун»?
16. Охарактеризуйтетехнологіювиконаннястрижкикласичного«каре».
17. Підякимкутомзістригаютьволоссявстрижці«задор»?

Чоловічі стрижки
18. Якіінструментизастосовуютьучоловічихстрижках?
19. Охарактеризуйтетехнологіювиконаннястрижки«наголо».
20. Якітехнікизастосовуютьустрижці«бокс»?
21. Чимвідрізняєтьсястрижка«напівбокс»відстрижки«бокс»?
22. Чимвідрізняютьсяічимподібністрижки«їжак»,«бобрик»і«площадка

каре»?
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  Запитання та завдання

23. Якатехнологіявиконаннястрижки«їжак»?
24. Назвітьособливостітехнологічноговиконаннястрижки«площадкакаре».
25. Якітехнікизастосовуютьустрижці«полька»?
26. Назвітьрізновидистрижки«полька».
27. Яквиглядаєформастрижки«угорка»?
28. Охарактеризуйтетехнологіювиконаннястрижки«угорка».
29. Щоспільноговтехнологіївиконаннястрижок«канадка»і«полька»?
30. Якустрижці«канадка»оформляютьволоссятім’яноїзони?

Дитячi стрижки
31. Якістрижкирекомендуютьдiтямвiком2,5–3роки?
32. Якiстрижкирекомендуютьробитидiвчатамiхлопцямвіком3–5рокiв?
33. Якiстрижкипiдiйдутьюнакамшкiльноговiку?
34. Виконайтетестовізавдання.

1. Комбінованабазовастрижка—це
А «гарсон»
Б «гаврош»
в «сессун»
Г «паж»

2. Формаплощадкинатім’янійзонітазаокругленанаскроняхустрижці
А «бобрик»
Б «їжак»
в «каре»
Г «полька»

3. Контрольнепасморозміщененамаківцівбазовійстрижці
А «задор»
Б «каре»
в «паж»
Г «руська»

4. Чоловікамізжорсткимволоссям,якеростевертикально(підкутом90°),
рекомендуютьстрижку

А «іжак»
Б «полька»
в «бокс»
Г «наголо»
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10.1. ЕлЕМЕНТИ ЗАЧІсОК

Сучасні перукарі пропонують широкий вибір варіантів укладання волосся,
зокрема:начісування,тупіювання;укладанняхолоднимспособом;укладанняза
допомогоютермоінcтрументів;плетінняволосся.Зазвичайперукарвикористо-
вуєкількаприйомів,комбінуючиїх,утілюємоднітенденціївствореннізачісок.

Вукладанніволоссяважливурольвідіграєпроділ.Узачіскахзастосовують
різні види проділів, а саме: прямий центральний (рис. 10.1, а); прямий бічний
(рис. 10.1, б);скошений(рис. 10.1, в);зигзагоподібний(рис. 10.1, г);шаховий(рис. 
10.1, ґ);шаховийізширокихпасом(рис. 10.1, д);проділ-«блискавку»(рис. 10.1, е);
напівпроділ(рис. 10.1, є).

Хвиля — частина зачіски, де волосся має плавний згин та обмежене двома
лініями—кронами.Хвилірозрізняють:

•зарозміщеннямщодопроділу(прямі,скошені,поперечні);
•занапрямком(лицьові,зворотні);
•заформою(вузькі,широкі,плоскі,глибокі).

УКлАДАННЯ ВОлОссЯРОЗДiл 10

а б в г

ґ д е є
Рис. 10.1. Види продiлів у зачiсках

Рис. 10.2. Зачіски з використанням хвиль Рис. 10.3. Крони
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10.1. Елементи зачісок

Крон—найвищачастинахвилі,місцезгинуволосся,девонозмінюєсвійна-
прямокназворотнийівідділяєоднухвилювідіншої(рис. 10.3).Кронибувають
високійнизькі,гострі(тонкі)ітупі(товсті).

Чілка,якіпроділ,єважливимелементом
зачіски. Чілки розрізняють за густотою во-
лосся,довжиною,методомстрижки,формою
окантування, способом фарбування. Чілка
можебутиабояскравовираженою,абочас-
тиною основної маси волосся тім’яної зони
(рис. 10.4).Змінаформичілкизавдякиукла-
данню впливає на сприйняття зачіски зага-
лом.

Окремимелементомтаосновоюбагатьохзачісоквважаютьзавитеволосся.
Локон — пасмо волосся, завите в трубочку та викладене у формі спіралі

(рис. 10.5).Локониможутьбутизакрученівгоруабовниз.Розрізняютьлокони
горизонтальні,вертикальні,скошенітаспускні.

Буклі—тупійоване,вичесанетавикладеневтугіваликиволосся(рис. 10.6).
Валик—начесанетавикладенеуформіваликапокрайовійлініїростуво-

лосся(рис. 10.7).

Завиток — частина локона в один оберт пасма навколо форми або кінець
пасма,завитийкільцем(рис. 10.8, с. 116).

Рельєф—пасмаволосся,розділеніборознами(рис. 10.9, с. 116).
Коса — сплетене волосся, елемент зачіски, який широко використовують

(рис. 10.10, с. 116).Востаннірокизачіскизкосаминабулинеабиякоїпопуляр-
ності.

Рис. 10.4. Чілка як елемент зачіски

Рис. 10.6. Зачiски з буклямиРис. 10.5. Зачiски з локонiв

Рис. 10.7. Зачiски з валиками
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Роздiл 10. Укладання волосся

10.2. ЗАсОБИ ДлЯ УКлАДАННЯ ВОлОссЯ

Сучаснізасобизабезпечуютьможливістьзастосуваннярізноманітнихваріан-
тівукладанняволосся,атакожфіксуваннятазбереженнязаданоїформи.

Докосметичнихзасобівдляукладанняволоссяналежать:лаки(спреї),пінки
(муси),гелі,помади,воски,лосьйони,моделювальнікреми.Більшістьпрепаратів
волоссяміститьвітаміннікомпонентитафільтривідультрафіолетовихпроме-
нів,якізахищаютьволосся,зберігаютьйогопружність,еластичністьіблиск.

Пінки (муси)надаютьволоссюоб’єм,роблятьйогопишнимтаеластичним.
Волоссянесклеюєтьсяталегкорозчісується.Пінкивиготовляютьслабкого,се-
реднього та сильного ступеня фіксування. До їхнього складу включають міне-
рали,екстрактирослинтаактивніречовинитваринногопоходження.

Середновихрозробокринокпропонуємусишовк—спеціальнізасобизтер-
мозахисним ефектом для укладання волосся за допомогою фена, бігуді тощо.
Муси для надання об’єму мають високу фіксувальну здатність, захищають во-
лоссяпідчасгарячогоукладання,маютьпролонгованудію.Тонувальні мусипо-
єднуютьоптимальнуздатністьзберігатизачіскутакольоровийефект.

Лаки (спреї)для волосся—цезасобидлязавершальногофіксуваннязачіски.
Лакпокриваєволоссятонкоюплівкою,яказахищаєйоговідвпливунавколиш-
ньогосередовища,добрезберігаєформузачіски.Якіснийлакшвидковисихає,
не склеює волосся і легко вичісується. Поєднання лаку та гарячого укладання
допомагаєстворитигладкійблискучізачіски.Виробникикосметичнихзасобів
пропонуютьлакидлярізнихтипівволосся,атакожрізногоступеняфіксування.

Воски використовують для короткого волосся. Віск допомагає сформувати
пасма,надаєволоссюгнучкості,блиску,запобігаєйогорозпушуванню.

Гелі для укладання волоссямістятьінгредієнти,якізахищаютьволоссявід
ушкодженьпідчасрозчісуваннятагарячогоукладання.Розрізняютьгелізасту-
пенемфіксуванняіспособомнанесення(гелі,гелі-спреї).Гелірекомендуютьви-
користовуватидлястворенняефекту«мокроговолосся».Оскількигельобтяжує
волосся,йогонеможназастосовуватинатонкомутам’якомуволоссі.Дляство-
реннястильнихгладкихзачісокгелінаносятьнавологеволосся,ащобпідкрес-
литиокреміпасма—насухе.Геліспреї слугуютьдлястворенняоб’єму.

Лосьйони для укладання волоссямаютьвластивостікондиціонера,надають
волоссю м’якості, пишності, блиску, полегшують розчісування та укладання, за-
безпечують фіксування форми. Лосьйони випускають для різних типів волосся,
зокремадляослабленого,фарбованоговолоссятапіслядовготривалогозавивання.

Рис. 10.8. Завитки з довгого 
волосся

Рис. 10.9. 
Рельєф

Рис. 10.10. Коси
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10.3.  Способи та техніки укладання волосся

Моделювальні пастифіксуютьзачіскунатривалийчас.Вонинеобтяжують
волоссятазберігаютьйогоеластичність.

10.3. сПОсОБИ ТА ТЕХНІКИ УКлАДАННЯ ВОлОссЯ

Укладання волосся ґрунтується на його здатності розтягуватися після зво-
ложенняна50–60%,зберігатипевнийчаснадануформупіслявисушуванняабо
змінюватиконфігураціюпідвпливомпідвищеноїтемпературийзафіксовуватиїї
післяостигання.Існуютьтакіспособиукладання:

• холодний спосіб (виконання хвиль пальцями та гребінцем; укладання во-
лосся кільцями на пальцях і з фіксуванням шпильками; укладання волосся за
допомогоюбігуді,папільйоток;укладанняволоссязадопомогоюфена);

• гарячий спосіб (укладанняволоссяелектрощипцями).
Длявиконаннязачісокзастосовуютьтехнікизбільшенняоб’ємуволосся,на-

данняелементамзачіскибільшоїміцності,зокрема:
• начісування—збиванняпасмаволоссязобохбоківповсійдовжині;
• тупіювання—прикореневезбиванняпасмаволоссязвнутрішньогобоку

безнаскрізногопроникненнязубцівгребінця.
Процесукладанняволоссяздійснюютьутакійпослідовності:визначенняна-

прямку волосся в зачісці; вибір способу вкладання волосся; вибір і підготовка
інструменту;вибірзасобудлявкладанняволоссятафіксуваннязачіски;миття
волосся.

10.3.1. Виконання начiсування та тупiювання волосся 

Напотрібнійділянціволосяногопокриву
відділяють пасма завширшки 1–1,5 см. Се-
редню частину пасма розчісують і захоплю-
ютьвеликимівказівнимпальцямилівоїруки,
відтягують пасмо під кутом 90° (рис. 10.11).
Правою рукою вводять гребінець у волосся
навідстані5–6смвідкоренів.Рухомгребінця
в бік основи пасма (до коренів) починають
його начісувати. Рух гребінця вниз завершу-
ють одразу, як відчують його гальмування.
Наступний крок починають із введення зуб-
ців гребінця у волосся на 1–2 см вище від
попередньогорівня.

Переміщуватипальцілівоїрукивгорупопасмутавводитигребінецьуво-
лосся потрібно синхронно. Коли гребінець рухається вниз, пальці лівої руки
міцноутримуютьволосся,колижгребінецьпочинаєрухугору,ліварукаруха-
єтьсяпопасмувтомужнапрямку.Утакийспосібпасмообробляютьзобохбо-
ків (рис. 10.12). Під час тупіювання застосовують різні кути піднімання пасма
(рис. 10.13, с. 118).

Волоссязбиваютьлишедополовинидовжинипасмазтогобоку,якийбуде
внутрішнім при оформленні зачіски. Після тупіювання волосся пригладжують
щіткоюабогребінцем,викладаютьхвилями,локонами,буклямитафіксуютьла-
ком(рис. 10.14; 10.15, с. 118).

Рис. 10.11. Спо-
сіб тримання 
пасма під час 
начісування

Рис. 10.12.  
Начесане 

пасмо
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Роздiл 10. Укладання волосся

10.3.2. Укладання волосся за допомогою холодного способу

Холоднеукладанняможнавиконуватинавсіймасіволоссяабонаокремих
ділянках.Воноприйнятнедляволоссявсіхтипівіструктур,аленайбільшепід-
ходитьдляхвилястоговолосся,наякомунаданаформазберігаєтьсянайдовше.

Укладанняздійснюютьнавологомуволоссізвикористаннямспеціальнихкос-
метичнихзасобів.Пальцямирук,бігудіабощіткоюпасмуволоссянадаютьформу,
якуфіксуютьгарячимабохолоднимповітрям.Дляцьоговикористовуютьфени,
сушуари,клімазони,гребінці,щітки,затискачі,шпильки,сіткидляволосся.

10.3.3. Технологiя укладання волосся хвилями

Волоссямиють,видаляютьрушникомзайвувологу,післячогонаносятьзасіб
дляукладання.Пасмоволоссярозчісуютьгребінцемзрідкими,апотімчастими
зубцями,притримуючиосновупасмалівоюрукою.Середнімпальцемлівоїруки

розчесанепасмопритискаютьзправогобоку,відступивши
відпродiлуна2–3см.

Гребінець глибоко вводять частими зубцями в пасмо
волосся паралельно до середнього пальця лівої руки, під
кутом90°допасма.Рухомгребінцявздовжйогоплощини
зміщуютьволоссяпасмаправоручна1–1,5см,утворюючи
міжгребінцемісереднімпальцемлівоїрукилініюпершої
хвилі(крон;рис. 10.16).

Невиймаючизубцівзволосся,обушокгребінцянахи-
ляютьдосебепідкутом45°,указівнимпальцемлівоїруки
міцнопритискаютьволоссяміжгребінцемтаутвореноюлі-
нієюхвилі.Другулініюхвиліформуютьнавідстані2–3см
відпершої(рис. 10.17).

Волоссязлівогобокупасматаксамопритискаютьсеред-
німпальцемлівоїруки.Зубцямигребінця,уведеноговпасмо,
зміщуютьйоголіворучзутвореннямдругоїлініїхвилі,ука-
зівним пальцем лівої руки затискають волосся, розчісують
йоговідпальця.Аналогічноформуютьправийбікхвилі.

Укладене волосся накривають сіточкою i висушують
природнимшляхомабозадопомогоюсушуара.Сіточкузні-
мають після повного висихання волосся, яке розчісують,
надаючи зачісці м’якої форми. Формуючи хвилі, потрібно

Рис. 10.13. 
Тупіювання 

пасма

Рис. 10.14.  
Тупійоване пасмо

Рис. 10.15. Варіанти укладання волосся  
за допомогою начісування та тупіювання

Рис. 10.16.  
Укладання першого 

крону

Рис. 10.17.  
Укладання другого 

крону

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



119

10.3.  Способи та техніки укладання волосся

пам’ятати, що перший крон не окреслюють чітко, а лише намічають; зворотні
хвилівужчі,ніжлицьові;відкрайовоїлініїростуволоссяхвилівужчі,анапо-
тиличнійзонівонирозширюються.

Крониформуютьпоступово.Спочаткузахоплюютьчастинухвилізпрямою,
щенесформованоючастиноюпасма,орієнтуючисьнаширинудугихвилітароз-
міщеннякрону.Якщохвиліроблятьповсійповерхніголови,потрібноврахувати
анатомічнубудовуголови;зробитипроділабовизначитимісцеуявногопроділу,
до якого планують розмістити хвилі; визначити, за якою схемою сполучати-
мутьсяхвилі.

Сполученняхвильузачісцізбоковим
проділом виконують за такою схемою
(рис. 10.18, 10.19):

1) перший крон першої лицьової
хвилі з більшого боку спрямований до
кінцяпроділу,дейзакінчується;

2)другийкронпершоїлицьовоїхвилі
через маківку виходить на перший крон
зворотної хвилі з меншого (протилеж-
ного)боку;

3)першийкрондругоїлицьовоїхвилі
з більшого боку сполучається з другим
крономпершоїлицьовоїхвилізменшогобоку;

4) другий крон другої лицьової хвилі з більшого боку на потилиці зводять
нанівець.

З більшого боку проділу можна сформувати три хвилі, що виступають, —
лобну,скроневуйшийну,зменшогобоку—тількидві:скроневуташийну.

Помилки, яких треба уникати під час укладання волосся хвилями:
—захопленнягребінцемзанадтодовгогопасмаволосся,унаслідокчогоутво-

рюєтьсяхвиляглибокоїформи,якашвидкоослаблюєтьсятапсуєформузачіски;
—недостатнєфіксуванняхвиль,слабкевиконаннякрону,щопризводитьдо

розтягуванняабосплющуванняхвиль;
—волоссявикладенепротинапрямкуйогоросту,щоробитьукладанняне-

стійким;
—використанізатискачізалишаютьнаволоссіслід.
укладання скошеної хвилі (рис. 10.20). Волосся ре-

тельно розчісують, рівномірно наносять фіксувальний за-
сібівизначаютьбоковийпроділ.

Задопомогоютехнологіїхолодногоукладанняформу-
ють першу хвилю та отримують перший крон з більшого
боку проділу. Цей крон розміщений під кутом 45° щодо
проділутаспрямованийупершутретинупроділу.

Збільшогобокупроділувиконуютьнаступнухвилюта
другийкрон,спрямованийудругутретинупроділу.

Третійкронспрямованийукінецьпроділу.
Четвертий крон з більшого боку проділу з’єднують із

першимкроном,щознаходитьсязменшогобоку.

Рис. 10.18. Сполу-
чення хвиль  

з боковим проділом

Рис. 10.19.  
Зачіска  

з хвилями

Рис. 10.20.  
Укладання скошеної 

хвилі
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укладання «поперечної» хвилі (рис. 10.21).Підчасви-
конання поперечного укладання волосся пальцями хвилі
такронивиходятьзоднієїточки.Цейспосібукладанняво-
лоссяаналогічнийвиконаннюпрямиххвиль.

Волоссязачісуютьвідчоладомаківки,надаютьпасмам
заокругленої форми. Формують перший крон хвилі. Про-
довжують,допокинесформуютьхвилюінезакінчатьпер-
ший крон. Утворивши лицьову хвилю, формують другий
крон наступної хвилі, що бере початок від крайової лінії
росту волосся і закінчується зворотною хвилею з проти-
лежного боку голови. У такий спосіб формують хвилі та
кронинавсьомуволосяномупокривіголови.

10.3.4. Укладання волосся кiльцями

Цейвидукладаннянадаєзачісціприроднихім’якихлі-
ній,однакпотребуєчіткоїтехнікийакуратностівиконання.
Кільцяможутьбутиплоскимийоб’ємними.

Плоскі кільцявиконуютьнаволоссісередньоїдовжини.
Впливатинамодельзачіскиможна,урізноманітнюючина-
прямкитаформизавитків.Наприклад,завиткизвідкритим
центром(рис. 10.22)утворюютьрівні,гладкіхвилійоднакові
згини;завиткиіззакритимцентром(рис. 10.23)утворюють
хвилі,щозменшуютьсядокінця(їхрекомендуютьдлятон-
коговолоссяабоколинеобхідностворитивраженняпухнас-
тості).Якщоіззавиткавипуститикінціволосся,формується
хвиля,широкадокінцівівужчабіляоснови.Якщозавитки
спрямованівідобличчя,створюєтьсязагальнакруглаформа,
аякщодообличчя—овальнаформазачіски.

Завитки можуть бути накручені з прямокутною, три-
кутною(дляпасомбіляобличчя),дугоподібною,квадрат-
ноюосновою(длябудь-якоїчастиниголови).

Технологія виконання
Наволоссянаносятьзасібдляукладання,розчісують,надаютьйомунеобхід-

ного напрямку, розподіляють на зони. Відділяють вузьке пасмо волосся однієї
іззон,утримуютьйогоправоюрукою,накручуютьізсильнимнатягуваннямна
вказівнийпалецьлівоїруки(рис. 10.24).

Завитокпритримуютьпальцямилівоїруки,«хвостиком»гребінцяослаблю-
ютьнамотуванняізнімаютьволоссязпальця.

Рис. 10.24. Накручування пасма на палець

Рис. 10.21.  
Укладання  

поперечної хвилі

Рис. 10.22. Завитки  
з відкритим центром

Рис. 10.23. Завитки  
із закритим центром
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Розчесанепасмопотрібнонакручувати
напалецьрівномірно,якстрічку,так,щоб
кінецьпасмаутворивостаннійзавитокло-
кона.

Пасмо, накручене у формі кільця,
укладаютьплосконаголовійзакріплюють
шпильками або затискачами. Кільця ви-
кладаютьупотрібномунапрямку.Заком-
бінованогоспособувкладаннянакручують
усеволоссяабочастково(рис. 10.25, а).

Коротке підстрижене волосся поти-
личноїтаскроневихзонможнанакрутити
напалецьводиноберт(рис. 10.25, б) ізакріпитизатискачемабошпильками.

Виглядхвиліаболоконазалежитьвідакуратностінакручування.Укладене
волоссясушатьпідклімазономабосушуаром,зафіксувавшизачіскусіточкою.

Об’ємні кільця виконують на довгому волоссі. Пасмо волосся відділяють
квадратом1,5×1,5см,захоплюютьуказівнимипальцямиобохрукінакручують
(рис. 10.26).Отриманекільцезнімаютьзпальцівізакріплюютьбіляосновиза-
тискачем,апотімвисушують(рис. 10.27).

10.3.5. Укладання волосся за допомогою бiгудi

Холодне укладання волосся за допомогою бігуді надає волоссю пружності,
об’ємностійдовгозберігаєформу.Цейспосібширокозастосовуютьуперукарській
практиці.

Укладаючи волосся за допомогою бігуді, необхiдно враховувати якість во-
лосся(тонке—товсте,м’яке—жорстке,густе—рідке),йогодовжину(коротке,се-
редньоїдовжини,довге),типобличчя;формустрижки;призначеннязачіски.

а б
Рис. 10.26: а — об’ємне кільце, закріплене затискачем; б — укладене волосся  

за допомогою кілець по всьому волосяному покриву

Рис. 10.27. Зачіски, виконані за допомогою кілець

Рис. 10.25. Способи закрiплення 
кiлець iз волосся: а — викладення 

закрiплених кiлець; б — закрiплення 
кiлець в один оберт

а б
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Длязакріпленняформипереднакручуваннямволоссязволожуютьспеціаль-
нимизасобами.Накручуваннязберігаєтьсядонаступногомиттяволосся.

Упроцесінакручуваннязастосовуютьбігудірізноїформитарозміру,щітки,
затискачі,гребінці,сіточкудляволосся,сушуар.Формутарозмірбігудідобира-
ютьвідповіднодотипуйдовжиниволосся.Природністьукладання,виглядза-
чіскизалежатьвідметодуйтехнікинакручування.

Основнимиметодаминакручуванняєгоризонтальнийівертикальний,якізу-
мовленірозміщеннямбігуді(рис. 10.28).

Горизонтальний методдаєзмогупіднятикореніволосся,надатийомупиш-
ностійоб’єму.Дляцьогометодухарактернегоризонтальнерозміщеннябігудіта
застосуваннягоризонтальнихпроділівдлявідділенняпасомдлянакручування.
Горизонтальнийметодзастосовуютьнаволоссібудь-якоїдовжини.

Вертикальний методвикористовуютьдляформуванняспускнихлоконівбез
підняттяволоссябілякоренів.Довжинаволоссямаєбутинеменшою12–15см.

Залежновідрозміщеннябігудітанапрямкунакручуванняволоссярозрізня-
ютьтакіспособи:

•лицьовий—бігудіоднаковогоабопочерговорізнихдіаметрівдаютьзмогу
отриматистійкійм’якіхвилі,якінадаютьзачісціпишностi(рис. 10.29);

•рельєфний—завдякичергуваннюбі-
гудірізногодiаметра,атакожрізнимнап-
рямком накручування отримують великі
стійкіхвилі(рис. 10.30);

• зустрічний — різноспрямоване на-
кручуваннязабезпечуєстійкіхвилітало-
конинадовгомуволоссі(рис 10.31);

• «ялинка» — чергування зустріч-
ного й протилежного напрямків накру-
чуваннянадаєпишностіволоссюбіляоб-
личчя, застосовують для довгого волосся
(рис. 10.32);

Рис. 10.28. Методи  
накручування на бігуді

Рис. 10.29.  
Лицьовий спосіб 

накручування

Рис. 10.30.  
Рельєфний спосіб 

накручування
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•«шаховий»—шаховийпорядокрозміщеннябігудідаєможливістьдлярів-
номірногоукладанняпридовгихкаскаднихстрижках(рис. 10.33, а).

•радiальний—бігудірозмiщуютьнаоднаковiйвiдстанiвiдцентрамайбут-
ньоїзачіски(10.33, б).

Під час накручування волосся на бігуді дотримуються таких правил 
(рис. 10.34):

— ширина пасма волосся біля основи
маєдорівнюватидовжинібігуді;

— товщина пасма волосся біля основи
неповиннаперевищуватидіаметрабігуді;

— пасмо волосся потрібно відтягувати
підкутом90°доповерхніголови;

—накручуваннявиконуютьізсилоюна-
тягуванняпасма,рівномірнодлявсьогово-
лосяногопокриву;

— на довшому волоссі товщина пасма
зменшується.

Варіантитриманнябігудіпідчаснакру-
чування:

1)указівніпальціобохрукзгорипасма,
великіпальцізнизупритримуютьiпрокру-
чуютьпасмопідчаснакручуванняволосся
тім’яної,верхньоскроневоїтаверхньопоти-
личноїзон(рис. 10.35, а);

2) великі пальці згори пасма, указівні
знизу притримують i прокручують пасмо
підчаснакручуванняволоссясередньо-танижньопотиличнихінижньоскроне-
вихзон(рис. 10.35, б).

Послідовність накручування волосся на бігуді
Відокремлене за правилами накручування пасмо беруть у ліву, а бігуді —

управуруку,кладутьпасмонакорпусбігуді.
Кінецьпасмапритримуютьуказівнимівеликимпальцямиобохрук.
Післяцьоговиконуютьпершийобертбігуді,задаючисилунатягуванняпасма.
Пасмопродовжуютьнакручувати,докибігудінеторкнетьсяголови.

Рис. 10.31.  
Зустрічний спосіб 

накручування

Рис. 10.32. Спосіб  
накручування  

«ялинкою»

Рис. 10.33. «Шаховий» (а) і радiальний  
(б) способи накручування

а б

Рис. 10.34. Накручування пасма во-
лосся на бiгудi: а — правильно;  

б — неправильно

а б

Рис. 10.35. Варіанти тримання бігуді 
під час накручування 

а б
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Роздiл 10. Укладання волосся

Накручене на бігуді пасмо закріплю-
ють прогумованою тасьмою або шпиль-
кою(рис. 10.36).

Для отримання різної об’ємності та
форми зачіски накручування виконують
під різними кутами піднімання пасом до
поверхніголови(рис. 10.37).

Поєднуючи різні варіанти накручування бігуді, заздалегідь передбачають
формузачіскитаїїокремихчастин(рис. 10.38).

Рис. 10.38. Схеми накручування різних частин волосяного покриву

Рис. 10. 36. Утримування бiгудi  
шпильками

Рис. 10.37. Вплив кута накручування 
волосся на форму пасма: а — кут 45°  

у напрямку до чола; б — кут 90°; 
в — кут 45° у напрямку до потилиціа б в
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10.3.  Способи та техніки укладання волосся

Горизонтальне накручування волосся на бiгудi. Волосся миють, підсу-
шуютьрушником,наносятьзасібдляукладаннятарозчісують.Натім’янійзоні
двома вертикальними проділами від крайової лінії росту волосся на лобі до
маківки виокремлюють частину волосяного покриву завширшки, як довжина
бігуді. За допомогою «хвостика» гребінця горизонтальним проділом відокрем-
люютьпасмозосновою,щовідповідаєдіаметрубігуді;розчісуютьівідтягують
перпендикулярнодоповерхніголови.

Накручуваннявиконуютьвідкінцівволоссядокоренів.Першепасмопокра-
йовійлініїростуволоссянакручуютьізвідтягуваннямнаобличчя.Накручування
волоссяпродовжуютьвідмаківкичерезсереднючастинупотилицідокрайової
лініїростуволоссянашиї.Далінакручуютьволоссялівоїтаправоїпотиличних,
потімскроневихзон.Щобзапобігтиутвореннюзаломівпокрайовійлініїросту
волоссяналобітанаскронях,прогумованутасьмуздвохпершихбігудізнімають,
натомістьїхзакріплюютьзатискачами.Одягаютьсіточкуйустановлюютьчасви-
сушуванняволоссяпідковпакомсушуара.

Першніжрозкручуватибігуді,необхіднодатиїмохолонутидлякращогофік-
суваннялоконів.Бігудіпочинаютьрозкручуватизнижньопотиличноїзони,щоб
волоссянесплутувалося.Локонидоопрацьовуютьзабажанимметодом,розби-
раютьзадопомогоюпальціврукікосметичнихзасобівабозадопомогоющітки
зподальшимукладаннямухвилі.Зачіскуоформляютьізвикористаннямначісу-
ванняаботупіювання,фіксуютьнадануформулаком.

Вертикальне накручування волосся на бігуді. Волоссярозподіляютьнаго-
ризонтальнісмуги,ширинаякихменшазадовжинубігуді.Напрямокнакручу-
ванняволоссяможебутидообличчяабовідобличчя.Такожможутьчергуватися
смуги з різним напрямком накручування
абожусібігудібудутьспрямованіводин
бік.

Волосся тім’яної зони та маківки на-
кручують залежно від майбутньої зачіски
чи розташування проділів при носінні за-
чіски. Накручування волосся розпочина-
ютьізнижньопотиличноїзони,рухаючись
унапрямкудомаківки(рис. 10.39).

Особливості накручування волосся 
на спіральні бігуді. Різновидом верти-
кальногометодунакручуванняєспіральне
накручування,задопомогоюбігудіспеціа-
льноїспіральноїформи(рис. 10.40).

Накручування розпочинають із нижньопотиличної зони. Відділяють гори-
зонтальнусмугузаввишки1,5–2см.Потімцюсмугурозділяютьвертикальними
проділамизутвореннямпасомізквадратноюосновою.Розмірквадратаповинен
відповідатидіаметрубігуді.Пасманакручуютьвідкоренівдокінців.Утакийспо-
сібрухаютьсявіднижніхзонголовидоверхніх,розподіляючиквадратившахо-
вомупорядку.

Задопомогоюнакручуваннянабігудіможнастворитирізноманітніваріанти
зачіски(рис. 10.41, с. 126).

Рис. 10.39.  
Вертикальний  

метод  
накручування 

Рис. 10.40. 
Вертикальне 

накручування на 
спеціальні бігуді
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Роздiл 10. Укладання волосся

Причини неякісного укладання волосся за допомогою бігуді: порушення
вимогщодонакручуваннянабігуді;невимитеволосся;недостатнєабонадмірне
нанесеннязасобудляукладанняволосся;заломикоренівволосся;заломикінців
волосся;нещільненакручуваннябігудіщодоповерхніголови;недостатнєвису-
шуванняабопересушуванняволосся;недостатнєостиганняволоссяпередроз-
чісуванням;слабкефіксуванняукладки.

10.3.6. Укладaння волосся за допомогою фена

Укладанняволоссязадопомогоюфена—цепроцесмоделюваннявологого
волоссяпідвпливомпотокутеплогоповітряфена.Користуючисьфеном,можна:
висушитиволосся;надатикінцямпасомпевногонапрямку;піднятиволоссябіля
коренівідодатийомуоб’єму;укластиволоссязарізнимифасонамизачісок;ви-
прямитиволосся(рис. 10.42).

Техніку укладання волосся вибирають залежно від структури, довжини,
якостітакількостіволосся,атакожвідтипустрижкийзачіски(рис. 10.42).За-
стосування правильно підібраних кондиціонерів, фіксувальних засобів дають
можливістьпрацюватинаволоссібудь-якоготипу.

Більшістьтехнікроботизфеномґрунтуєтьсянавикористанніщітокігребінців.
Усучаснійперукарськійпрактицідужепоширеніметодиукладанняволосся

задопомогоюфенатащіток«бомбаж»і«брашинг».
Метод «бомбаж».Укладанняволоссяцимметодомозначаєпідніманняпри-

кореневого волосся та його фіксування висушуванням за допомогою плоскої
щітки.Прийомукладаннявизначаютьвідповіднодонапрямкуволоссявзачісці.

Вимитеволоссяпідсушуютьпідклімазономабовидаляютьнадлишоквологи
рушником. На волосся рівномірно наносять засіб для укладання, приділяючи
особливуувагукореням.Ретельнеобробленнякоренівволоссяфіксувальнимза-
собомзабезпечуєбільшуоб’ємністьзачіски.

Волоссярозчісують.Длязручностіволосянийпокриврозподіляютьназони.
Пасмапідчасроботипіднімаютьпідкутомдоповерхніголови.

Рис. 10.42. Варіанти укладання волосся за різними напрямками

Рис. 10.41. Зачіски, виконані укладанням волосся на бігуді
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10.3.  Способи та техніки укладання волосся

Розпочинатиукладанняфеномможназбудь-якоїзони—навибірвпливає
формамайбутньоїзачіскиабоманерароботиперукаря.

Пасмаскронево-боковихзонукладаютьунапрямкувідобличчядомаківки,
тім’яноїзони—відмаківкидообличчя.Спочаткувисушуютьнижні,потімверхні
пасма,накладаючиїходненаоднетак,щобсухеволоссянеконтактувалозволо-
гим(рис. 10.43).

Пасмавідділяютьрівнимипроділами.Ширинапасомнеповиннаперевищу-
вати ширину щітки. Щітку вводять у відчесане пасмо біля коренів у напрямку,
протилежному до росту волосся. Прикореневу частину волосся трохи підніма-
ютьперпендикулярнодоповерхніголови.Фенутримуютьнавідстані5–10смвід
місцяпросушування.Волоссясушатьвідкоренівдокінців.Післявисушуванняпід
струменемгарячогоповітряволоссюнеобхіднодатичаснаохолодження.

Заключніопераціїзукладанняволоссяфеноміщіткоюпередбачаютьможли-
вістьначісування,тупіювання,наданнязачісціформитафіксуваннялаком.

Метод «брашинг». Цютехнікуукладанняволоссязастосовуютьдлявирів-
нюванняволоссятаствореннярізнихваріантівспрямуваннякінцівпасом.Для
роботизволоссямрізноїгустотийдовжинипотрібноматикількакруглихщіток
різногодіаметра.

Укладаннярозпочинаютьзпотиличноїзониголовивідкрайовоїлініїросту
волосся (рис 10.44). Ширина відділених пасом не повинна перевищувати ши-
рину щітки. Пасмо підхоплюють щіткою, прочісують, відтягують під кутом до
поверхні голови. Кут відтягування пасма волосся залежить від того, наскільки
об’ємноюповиннабутизачіска,аленебільше90°.

Рис. 10.44. Прийоми укладання волосся різних зон за допомогою щiтки «брашинг»

а б

Рис. 10.43. Прийоми укладання волосся методом «бомбаж»: а — у жіночих зачісках;  
б — у чоловічих зачісках
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Потік нагрітого повітря спрямовують
на щітку. Кінці пасма волосся підхоплюють
щіткою,прокручують її і водночаспідсушу-
ють волосся феном. Перш ніж перейти до
роботизнаступнимпасмом,необхіднопере-
конатися,щоволоссянащітціповністюсухе,
дати час для охолодження і чіткого фіксу-
ванняформипасма. 

Для прискорення процесу охолодження
волосся застосовують кілька щіток «бра-

шинг»абофіксуютьпасмонащітціструменемхолодногоповітрязадопомогою
фена(рис. 10.45)

укладання волосся за допомогою фена з насадкою «дифузор»забезпечує
рівномірність поширення потоку нагрітого повітря, зменшує тиск і швидкість
струменя,отже,бережеволосся.Цейспосібукладанняособливорекомендують
длястворенняприродниххвильнакучерявомутахвилястомуволоссі.

Волоссяпіслямиттятананесенняфіксувальногозасобу(наприклад,пінки)
розчісуютьгребінцемзширокимизубцямитанадаютьформу,наближенудоба-
жаної,задопомогоюпальців.

Довге волосся висушують, укладаючи пасма по черзі всередину дифузора.
Для рівномірного висушування дифузор неодноразово підводять до основи
пасматавіддаляють.

Якщо необхідно випрямити кучері або трохи згла-
дитиформухвилі,майжесухікучеріповільнойобережно
пропускаютькрізьпальці.Якщопотрібноотриматиза-
виток більшої пружності, пасмо волосся захоплюють
долонеюівідпускаютьстискаючи.Просушуванняздійс-
нюють,відпускаючитазновузбираючиволоссяпідпо-
токомповітряздифузора.

Укладаючикороткеволосся,йогопідхоплюютькру-
говимирухамитапритискаютьдифузордоповерхніго-
лови(рис. 10.46).

Результатукладаннязалежитьвіддовжинитавлас-
тивостейволосся(рис. 10.47).

укладання волосся за допомогою пальців рук. По-
тік гарячого повітря фена, проходячи крізь пальці рук,
висушуєпасмойнадаєйомупевногонапрямку.

Перед укладанням волосся миють і наносять відпо-
відний косметичний засіб. Волосся підсушують феном
донапівсухогостану.Длястійкішогоефектурекоменду-
ютьнанестизасібдлястайлінгуповторно.Длянадання
максимального об’єму біля коренів пальці рук вводять
уприкореневучастинупасма,трохипіднімаютьйогота
фіксують теплим потоком повітря фена. Повторюючи
такийприйом,виконуютьукладаннявсьоговолосяного

Рис. 10.45. Варіанти зачісок, вико-
наних за допомогою фена та щіток 

«брашинг»

Рис. 10.46. Початковий 
етап укладання  

волосся дифузором

Рис. 10.47. Заключне 
фіксування волосся  

дифузором 
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10.3.  Способи та техніки укладання волосся

покривуголови.Післяповноговисушуванняволоссякінцямпасомнадаютьес-
тетичноговиглядузадопомогоюзасобівдлястайлінгу.

Довге волоссявкладають,формуючирукамикрасивілоконитазавитки.Спо-
чаткуволоссяпросушуютькрізьпальцірукнакінцях.Поступовопіднімаються
до коренів, час від часу стискаючи волосся пружними рухами. У такий спосіб
укладаютьволоссяповсійповерхніголовийзавершуютьоформленнязачіски,
обравшивідповіднийкосметичнийзасіб.

Причини неякісного укладання волосся за допомогою фена: надмірнеабо
недостатнє нанесення засобу для укладання волосся; невимите волосся; недо-
статньопросушеневолосся;пересушеневолосся;недостатньопросушенітапід-
нятікореніабокінціволосся;кінціпасомукладенівнеправильномунапрямку;
надмірненанесеннякосметичногозасобудляукладанняволосся.

10.3.7. Укладання волосся гарячим способом

Длянаданняволоссюформитаствореннязачіскигарячимспособомзастосо-
вуютьспеціальніелектроінструменти—електрощипцірізноїконструкції.

Під час нагрівання змінюється структура волосся, його роговий шар
розм’якшується.Волоссястаєеластичнішим,легкодеформується,розтягується,
завиваєтьсявлокони,накручується,формуєхвилі.Післяохолодженняволосся
зберігаєнадануформу.

Перед гарячим укладанням необхідно здійснити діагностику волосся та
шкіриголови,з’ясуватизклієнтом,якітермічнічихімічніперукарськіпослуги
здійснювалисяраніше.Занаявностісимптомівнездоровоговолоссяпотрібноза-
пропонуватиспособиукладаннябезнадмірноготермічноговпливу.

Діагностикаволоссядопомагаєзробитиправильнийвибірінструментівукла-
дання,атакожвизначитисящодотемпературногорежиму.

10.3.8. Укладання волосся за допомогою електрощипцiв

Першніжрозпочатироботуелектрощипцями,волоссятребаобов’язковови-
митийвисушити.Небажанонаноситинаволоссяпінку,лакабогель,щобво-
лоссянеприлипалодометалевихстрижнів.

Електрощипці не рекомендують використовувати на блондованому волоссі
та волоссі після довготривалого завивання, оскільки висока температура може
завдатийомувеликоїшкоди.Нажорсткомуйсивомуволоссіможнапрацювати
щипцямизтемпературнимрежимом+200–220°С.

Наякістьзавиваннявпливають:
•кутпідніманняволоссяпідчаснакручуваннянащипці;оптимальнимвва-

жаютькут90°вiдноснодоосіобертанняінструмента;
•товщиназатиснутогощипцямипасма;воназалежитьвіддовжиниволосся

івизначається:
—дляневеликої довжини—правиламинакручуваннябігуді;
—длясередньоїдовжини —натретинуменше;
—длязначноїдовжини —удвічіменше.
Длярівномірногопрогріванняволоссятовщинаосновипасманеповиннапе-

ревищувати4см.Дляукладанняволоссяелектрощипцямизастосовуютьгребі-
нецьіз«хвостиком»абокомбінованийгребінецьзіспеціальнимгачкомдлявід-
діленняпасомізатискачі.
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10.3.9. Завивання локонiв електрощипцями

Заформоютарозміщеннямлоконибуваютьпрямі(горизонтальні); скошені
(підкутом45°); вертикальні(уформіспіралізволоссязавдовжки20–25см).

Послідовність завивання волосся щипцями
Пасморозчісуютьівідтягуютьперпендикулярнодоповерхніголови.Управу

рукуберутьщипці,уліву—пасмо.Щипціувідкритомуположеннiпідносятьдо
пасма,затискаютьйогоміжжолобкоміваликом,повільнопроводятьвідоснови
до кінця пасма, прогріваючи волосся. Затиснутий кінець пасма накручують на
щипцідоосновипасма.Длязапобіганняопікушкіриголовибіляосновипасма
підщипціпідкладаютьгребінець.Щипцітримають5–7секунддоповногопро-
гріванняпасма,післячогоїхвідкриваютьівиймаютьізлокона.Локонфіксують
шпилькоюабозатискачем.

Потрібнопам’ятати,щооформленнязачіскиможливетількипісляповного
охолодженняволосся.Абилоконбувпружнішим,необхідноутримуватищипці
довшезтогобокупасма,якийулоконібудевнутрішнім.

Розрізняютьгоризонтальнийівертикальнийспособизавиваннялоконів.Го-
ризонтальний спосіб уключає техніки «донизу», «догори», «вісімкою». Верти-
кальнимспособомвиконуютьспіральнітаспускнілокони.

Горизонтальні способи завивання локонів
Спосіб «донизу»застосовуютьурізнихзачісках.По-

трібно враховувати, що круглі локони, виконані цим
способом,обтяжуютьзачіску,томуїхварторобитидріб-
нішими,легкими.Підчаснакручуваннящипціоберта-
ютьдосебе(рис. 10.48).

Спосіб «догори»надаєзачісцілегкості,локониутво-
рюютьбільшухвилю.Підчаснакручуваннящипціобер-
тають від себе (рис. 10.49). Цей спосіб рекомендують
комбінуватизіншимиспособами.

Спосіб «вісімкою»даєможливістьнакручувативолосся
спіралеподібно,завиватикомбіновані(м’яті)локони.За-
виваннякороткоговолоссяцимспособомнеможливе.

Послідовність виконання способу «вісімкою» (рис. 10.50)
Визначають зону накручування волосся, 8–9 разів

наносятьлаксильногофіксування.Пасмопрогрівають
щипцями,пропускаючийогоміжваликоміжолобком.
Навідстані2,5смвідкоренязахоплюютьпасмотак,щоб
валикбувзгори,ажолобок—знизупасма.Кінецьпасма
перекидають лівою рукою праворуч поверх щипців,
щипціповертаютьуниз;підчасрухущипцірозводятьі
зводять,утворюючипершупетлю.Кінецьпасмаутриму-
ютьлівоюрукоюіперекидаютьповерхщипцівліворуч
(навхрествідноснодопопередньогообертупасма),од-

ночаснопрокручуючищипці.Волоссязміщуютьлівоюрукою,формуютьізнього
двіпетлі(«вісімку»),кінецьпасмарозміщуютьміждвомапетлями.Утримуючи
кінецьпасмалівоюрукою,правоюпродовжуютьпрокручуватищипці,докипасмо
нез’явитьсяміждвомапетлямиволоссянавалику.Зводячитарозводячивалик

Рис. 10.48. Завивання 
волосся способом  

«донизу»

Рис. 10.49. Завивання  
способом «догори»
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іжолобок,просуваютьсяпасмомдойого
кінця.Післянакручуваннялоконимоде-
люютьпальцямитафіксуютьлаком.

Вертикальний спосіб завивання 
локонів. Дляформуваннялоконівздов-
гого волосся електрощипці тримають
вертикально,апасманакручуютьнаних
спіралеподібно (рис. 10.51). Після того,
як усе волосся буде накручене, необ-
хіднодатичас,щобвоноохолонуло,апо-
тімоформлятизачіску.

Виконання спускних локонів.Спускнілокониприкрашаютьзачіскутаспря-
мовуютьсядообличчязодногочизобохбоків(рис. 10.52).

Технологія виконання
Тонкепасмоволоссявідділяють,прочісуютьгребінцем,прогладжуютьщип-

цями,щобвонопрогрілосяповсійдовжині.
Щипцізаводятьізкінцівпасматаформуютьзавиток.Потімщипціповерта-

ють у вертикальне положення, накручують пасмо спіралеподібно до кореня та
витримуютькількасекунд.

Післяцьогороблятьобертупротилежнийбікі,послаблюючизатискач,обе-
режновиймаютьщипці.

Під час завивання локонів з правого боку зачіски щипці тримають ручкою
донизу.Пасмопочинаютьнакручувативідзамкащипцівдокінця.Злівогобоку
щипцітримаютьручкоювгорутанакручуютьпасмовідкінцядозамкащипців.
Локонинерозчісують,викладаютьузачіскуіфіксуютьлаком.

Особливості накручування волосся спіральними щипцями.Виконуютьна
середньомутадовгомуволоссі.Дляцьогопасмоволоссявідділяють,прочісують

Рис. 10.51. Вертикальне накручування 
щипцями

Рис. 10.52. Вигляд 
спускних локонів

Рис. 10.53. Cпіральнi локони: а — виконання спіральних 
локонів; б — вигляд зачіски,  виконаної за допомогою 

щипців спіральної форми

а б

Рис. 10.50. Послідовність виконання способу «вісімкою»
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гребінцем.Нащипці,якізнаходятьсявгоризонтальномуположенні,накручують
пасмо від основи до кінця. Кінець пасма потрібно утримувати пальцями (рис. 
10.53, с. 131).Післяохолодженнянакрученихпасомзачіскуфіксують.

Особливості виконання локонів двострижневими електрощипцями
У нижньопотиличній зоні горизонтальним проділом відділяють смугу зав-

вишки 1–1,5 см, а решту маси волосся закріплюють для зручності затиска-
чем(рис 10.54, а).Основнепасмоділятьнакількапасомінаносятьнанихлак
(рис. 10.54, б).

Управурукуберутьщипці,розводятьстрижнітанакручуютьпасмоводин
обертнаверхнійстрижень.Потімнакручуютьпасмонаобидвастрижніуформі
вісімки. Витримавши певний час, пасмо знімають за допомогою хвостика гре-
бінця (рис 10.54, в). У результаті отримують пасмо зигзагоподібної форми
(рис. 10.54, г).

Утакийспосібпродовжуютьнакручуванняпасомусієїсмуги.Повторюючи
аналогічнідіїзнаступнимипасмами,накручуютьрештуволосся(рис. 10.54, ґ).

Особливості накручування волосся щипцями-гофре
Укладання волосся за допомогою щипців-гофре може бути як підготовчою

операцієюпередвиконаннямзачіскидлянаданнядодатковогооб’єму,такіспо-
собомзмінифактуриволосся.

За допомогою щипців-гофре можна отримати різноманітні ефекти на пря-
момуволоссі,навсіййогомасіабонаокремихпасмах(рис. 10.55).

Послідовність гофрування волосся
Начистесухеволоссянаносятьтермозахиснийспрейаболосьйондляукла-

дання,розчісують.Волоссяскроневихіпотиличноїзонвідділяютьгоризонталь-
нимпроділом,рештуволоссязакрiплюютьзатискачами.Пасмовідокремлюють
уздовжпроділуйрозміщуютьйогоміжпластинамищипців-гофренапевнійдов-
жині пасма (за бажанням можна гофрувати як прикореневу частину, так і все
пасмо).Витримуютьдо5с ірозводятьпластини,обережнопросуваючищипці
вздовжпасма.

Гофруваннявиконуютьнавсійдовжиніпасма,повторюючианалогічнідіїна
кожномунаступномупасмі.

Горизонтальним проділом відділяють наступний ярус волосся і гофрують
йогозапопередньоютехнологією.Гофруванняволоссянатім’янійзонівикону-
ють,тримаючипасмоволоссяперпендикулярнодоповерхніголови(90°).

Гофрованеволоссяформуютьузадуманузачіску(рис. 10.56).

Рис 10.54. Послідовність укладання волосся двострижневими щипцями

а гб в ґ
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Особливості виконання локонів щипцями-праскою
Допочаткуукладанняволоссямиють,висушують,розчісуютьзаформоюза-

чіски,запотребиволоссязакріплюютьзатискачами.

Спосіб 1
Відділяють пасмо необхідної товщини, розчісують його та затискають між

пластинами. Притримуючи пасмо лівою рукою, прокручують його в напрямку
верхньоїабонижньоїпластини(залежновідобраногонапрямкулокона).Повер-
таютьщипці-праскувгору(абовниз)і,незатримуючись,просуваютьзатиснуте
міжпластинамипасмодонизу,притримуючийогокінецьлівоюрукою.Щипці-
праску проводять уздовж пасма. Поки волосся добре нагріте, формують локон
(рис. 10.57).

Спосіб 2
Відділене пасмо волосся вкладають у формі кільця і затискають його між

пластинамищипців-праскина5с(рис. 10.58).

Особливості накручування волосся на спиці, шпильки
Волоссярозділяютьгоризонтальнимипроділаминасмуги,асмуги—наквад-

рати 2,5x2,5 см, 3,5x3,5 см. Пасмо волосся у квадраті накручують на шпильку
абоспицювісімкою(рис. 10.59, с. 134).Кінецьпасмазакріплюютьнаокремуко-
клюшкуабозадопомогоюзатискачачипрогумованоїтасьми.Абожпасмово-
лоссяпопередньоскручуютьуджгут,якийнакручуютьнаспицю.

Рис. 10.58. Технологія виконання локонів за допомогою щипців-праски

Рис. 10.56. Гофроване волосся  
в зачісці

Рис. 10.55. Використання  
щипцiв-гофре

Рис. 10.57. Технологія виконання локонів за допомогою щипців-праски
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Післянакручуванняволоссянашпилькиможнавиконатитермооброблення
пасомщипцями-праскоюзпрямимипластинами.

Комбіноване вкладання волосся. Виконуючи зачіску, майже завжди поєд-
нують кілька прийомів укладання волосся та застосовують різні інструменти.
Наприклад, феном волоссю надають форму на окремих зонах і створюють за-
гальнийоб’єм,щипцями-праскоювирiвнюютьволоссяабоформуютьлокониза
допомогою папiльйоток, затискачiв, бігуді та шпильок спецiальної конструкцiї
(рис. 10.60).

10.3.10. Укладання довгого волосся

Довгеволоссяпотребуєособливогодоглядуйукладання.Своєрідноюозна-
коюзачісокздовгоговолоссяєплетіннякіс,скручування,формуванняваликів,
«мушлі»,джгутитощо.Длядосягненняпевногоефекту,оригінальності,водній
зачісцінерідкозастосовуютькількатехнік.

«Мушля» з довгого волосся.Волоссявідчісуютьправоручаболіворучіза-
шпилюють«невидимками».Пасмозакручуютьу«мушлю»ітакожзашпилюють
(рис. 10.61).Длязбільшенняоб’ємуволоссяможнаначесати,застосувавшивалик
зпористогоматеріалуабошиньйон.

Рис. 10.59. Накручування волосся на спиці, шпильки

Рис. 10.60. Зачіски з комбінованим укладанням волосся 

Рис. 10.61. «Мушля» з довгого волосся
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вузли з довгого волосся.Виокремлюютьпасмоволоссязквадратноюосно-
вою.Пасмопрочісують,формують«хвіст»,закріплюютьпрогумованоютасьмою,
обробляють спреєм і вирівнюють. Кожний «хвіст» зав’язують легким вузлом,
прикріплюютьшпилькоюабо«невидимкою»(рис. 10.62).

Зачiска з валиком.Сухеволоссяретельнорозчiсують.Задопомогоютупію-
ваннястворютьдодатковийоб’ємбілякоренів.Волоссянижньопотиличноїзони
фіксують«невидимками».Цебудеосновадлякріпленнявалика.Рештуволосся
начісують і формують валик на потилиці. Так само формують волосся з боків
(рис. 10.63).Длязбільшенняоб’ємупід«валик»можнапідкластишиньйон.

10.3.11. Плетіння волосся

Услов’янтаіншихнародівсвітуздавнаіснувалобагатоваріантівнаціональ-
нихзачісокзелементамиплетіння.Косаєавтентичнимукраїнськимсимволом.
Нашіпредкидужецінувалидовгеволосся.Косивважалидаромнеба,ознакою
щасливоїдолі,їхпідносилидорівнякульту.

Косинадаютьзачіскамсвоєрідностійнеповторностізавдякибезлічіваріан-
тівплетінняволосся(рис. 10.64, с. 136).Косаминетількиформуютьобраз,ай
демонструютьнаціональнітрадиції.Косамиприкрашаютьзачіскидітейідорос-
лихрізнихстилів іпризначення.Зачіскизплетіннямпредставляютьтематику
професійнихконкурсівперукарськогомистецтва.

Рис. 10.62. Вузли з довгого волосся: а — схема виконання; б — вигляд зачіски з вузлів

а б

Рис. 10.63. Виконання зачiски  
з валиком
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плетіння коси з трьох пасом. Масуволоссярозчісуютьщіткоюназад.Ділять
натрирівнічастини,умовнопозначаютьїхцифрами1,2,3.Міжпершимідругим
пасмомрозміщуютьтретє,потім—першеміжтретімідругим,другеміжтретімі
першим.Ізнову—третєміжпершимідругиміт.д.Урезультатіотримуютьзви-
чайну косу (рис. 10.65). Її закріплюють прогумованою тасьмою, стрічкою, бан-
том,затискачемтощо.

плетіння з чотирьох пасом(рис. 10.66).Волоссярозділяютьначотирипасма,
які умовно позначають цифрами 1, 2, 3, 4. Плетіння розпочинають із правого
пасма.Першепасмокладутьнадруге;третєпасмо—наперше,ачетвертепасмо—
підперше.Продовжуютьплетіння:другепасмо—натретє;четвертепасмо—на
друге;першепасмо—піддруге; третєпасмо—начетверте;першепасмо—на
третє;другепасмо—підтретє.

плетіння коси з п’яти пасом(рис. 10.67).Волоссярозділяютьнап’ятьпасом.
Доумовногопозначенняплетіннязчотирьохпасомдодаютьщеоднепасмо,по-
значившиийогоцифрою5.

Плетіння розпочинають із правого пасма. Перше пасмо кладуть на друге,
третєпасмо—наперше,четвертепасмо—підперше,п’ятепасмо—наперше,
другепасмо—натретє,четвертепасмо—надруге,п’ятепасмо—піддруге,перше
пасмо—надругеітакдокінця.

плетіння коси з шести пасом(рис. 10.68).Доумовногопозначенняплетіння
зп’ятипасомдодаютьщеоднепасмо—шосте(6).

Плетінняділятьнаетапи.
1й етап: перше пасмо кладуть на друге, потім під третє, на четверте й під

п’яте,шостепасмо—підперше.
2й етап: друге пасмо — на третє, потім під четверте, на п’яте й під шосте,

першепасмо—піддруге.

Рис. 10.64. Зачіски з косами

Рис 10. 66. Коса з 
чотирьох пасом

Рис 10. 65. Коса  
з трьох пасом

Рис 7.68. Коса  
з шести пасом

Рис 10.67. Коса  
з п’яти пасом
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3й етап:третєпасмо—начетверте,потімпідп’яте,нашостейпідперше,
другепасмо—підтретєітакдокінця.

«колосок».Застосовуютьдляволоссязавдовжкинеменше10–15см.
Послідовність виконання зачіски. Волоссярозчісують,відділяютьтриперші

пасманадчолом.Плетутьякзвичайнукосузтрьохпасом,підплітаючималенькі
пасмаволоссязбоків.Уразіплетіннявідпотилицідочолакінціволоссявикла-
даютьнадчолом(рис. 10.69, a).

«Напiвколосок». Плетінняволоссятакоютехнікоюпередбачаєдодаваннядо
основнихпасомкосималенькихпасомнезобохбоків,яку«колоску»,атількиз
одногобоку(рис. 10.69, б).

Напівколосокможнаплестивідкрайовоїлініїростуволосся,відпроділу,відма-
ківкивниздокрайовоїлініїростуволосся,обплітаючиголовуспіралеподібно.Кі-
нецькосиховаютьпідпопереднєплетінняабофіксуютьдекоративнимизаколками.

Французька коса. Такукосуможнарозпочинативідкрайовоїлініїростуво-
лосся,відпроділу,відмаківкивнизтощо(рис. 10.70, а, б, в).

Послідовність виконання зачіски. Відокремлюютьневеликепасмо,якеділять
натричастини—ліву,правутацентральну.Починаютьплестикосу,підклада-
ючипочерзіправейлівепасмапідцентральне.Цебудеосновафранцузькоїкоси.

Створившиоснову,донеїпоступовопідплітаютьпопасмузкожногозбоків.
Утакийспосібплетутькосудонизупотилиці.Даліплетутьякзвичайнукосу.

Кінецькосифіксуютьпрогумованоютасьмою.

коса-віночок.Цюзачіскувирізняєплетінняоднієїабокількохкіс ізтрьох
пасомівикладенняїхнавкологоловиуформівінка.

а б
Рис. 10.69. Колосок (a) і напiвколосок (б)

а б в
Рис. 10.70. Варіанти зачісок із французькою косою
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Послідовність виконання зачіски. Волосся розчісують. Відділяють пасма з
обохбоківголовизавухаминарівнімочкивухайзаплітаютьукоси,якіобер-
таютьнавкологоловичерезтім’я,кінцізакріплюютьнанижньопотиличнійзоні
(рис. 10.71).

Зачіска з плетінням двох поєднаних кіс (рис. 10.72)
Послідовність виконання зачіски. Волоссярозчісуютьірозділяютьцентраль-

нимвертикальнимпроділом.Відцентрачолаплетутькосизтрьохпасом.Обидві
косиз’єднуютьнадцентральнимпроділом,закріплюютьшпилькамитаприкра-
шають.

коса-шапочка (рис. 10.73)
Послідовність виконання зачіски. Волосся

розчісують щіткою. Відокремлюють зону ма-
ківкизрадіусом3см.Відцентрамаківкироз-
починають плетіння коси з трьох пасом. Пра-
воюрукоювідділяютьневеликепасмоволосся
з одного боку від коси й підплітають його до
неї.Продовжуютьплетіннякосизаспіраллюз
однобічнимпідплітаннямнавсійповерхніго-
лови. Кінець коси закладають під пасмо й за-
кріплюютьшпилькою.

коса-змійка (рис. 10.74)
Послідовність виконання зачіски. Направій

скроневій зоні відділяють пасмо волосся і за-
плітаютьзвичайнукосу.Прикожномунаступ-
номунакладаннілівогопасмакосинасереднє
підплітають нове пасмо з лівого боку. Потім
змінюютьнапрямоккосийпідплітаютьпасмо
з правого боку. Кількість змін напрямку коси
залежитьвіддовжиниволосся.

«Батіг» (рис. 10.75)
Батіг плетуть, як звичайну косу з трьох

пасом,однакпасмаформуютьособливимспо-
собом. Волосся розподіляють на дві великі
частини(двапасма).Третєтоненькепасмовід-

Рис. 10.72. Плетіння з двох кісРис. 10.71. Коса-віночок

Рис. 10.73. Коса-шапочка

Рис. 10.74. Коса-змійка

Рис. 10.75. Батіг
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діляютьпочергововідкожноговеликогопасмаіперекладаютьспочаткувліве,а
потімуправепасмо.

укладання волосся джгутами (рис. 10.76)
Волоссярозчісують,проділамивиокремлюютьпасмозавширшки4–5см.Туго

скручуютьпасмоіформуютьвалик.Волоссярівняють«хвостиком»гребінця.
Скрученепасмозакріплюють«невидимками».Джгутзакручуютьнесильно,

але рівно, без утворення каракулевих завитків, і тимчасово підколюють затис-
качем. Проділами відчісують друге, третє і всі наступні пасма, які закручують
аналогiчно,викладаютьузачiску,закріплюють«невидимками»ішпильками.

Джгути з волосся «каракуль» (рис. 10.77)
Скручуватипасмаволоссяможнанавсіййогомасіабожвикористатиджгутяк

елементзачіски.Пасморозчісують,сильнозакручуютьводинбік,щобджгутутво-
ривпетлю,кільце,вісімкуабонабувіншоїформи,подібноїдозавитківкаракулю.

10.3.12. Декоративне плетіння

«Мереживна коса» (рис. 10.78)
Плетіннярозпочинаютьякзвичайнукосузтрьохпасом.

Потімзадопомогою«хвостика»гребінцявідділяютьізпра-
вого(аболівого)бокучастинупасма,відтягуютьубік,пе-
реміщують«хвостик»заутворенупетлю.Зновувідтягують
убік,щеразпереміщують«хвостик»заутворенупетлю.

плетіння з трьох пасом (рис. 10.79)
Послідовність виконання зачіски
У певному місці відокремлюють пасмо волосся і роз-

діляють його на три частини. Ліве пасмо підкладають під
середнє,потімправепасмотакожпідкладаютьпідсереднє.
Продовжують працювати правим пасмом: кладуть пасмо на ліве й у «петлю»
міжпершимідругимпасмами.Додаютьдокрайніхпасомпідпліт(пасмавіль-
ного волосся з правого та лівого боків), потім повторюють дії, описані вище.

Рис. 10.76. Зачіски iз джгутів 

а б

Рис. 10.77. Джгути з волосся  
«каракуль»: а — вертикальнi; б — пласкі

Рис. 10.78.  
«Мереживна коса»

Рис. 10.79. Плетіння з трьох пасом: а — схема виконання; б — приклад зачіски

1 2 3 2 3 1 3 2 1 1 2 3
ба
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Продовжуютьзаплітативолосся,додаючипідплітдокрайніхпасом.Запотреби
середнєнерухомепасмо«нарощують»волоссямунизуплетіння.

коса шахова з п’яти пасом (рис. 10.80.)
Крайніпасмапочерзівкладаютьпідближнєпасмо,напершустрічкутапід

другустрічку,щоразудодаючипасмовільноговолосся.
Щобпідчасплетіннякосивийшовефектшахівниці,необхідновикористову-

ватиширокі(понад1,5см)цупкістрічки(хустки,банти,тасьму).
Упроцесіплетіннястежатьзатим,щобстрічкибулиміцнонатягнутійнеза-

гиналися.

Французький водоспад (рис. 10.81)
Длявиконанняцієїкосизастосовуютьтехнікуплетінняфранцузькихкіс,водно-

часоднезпасомвипускаютьназовнідляствореннявраженняводоспаду.
Налобнійзонівідокремлюютьтриоднаковіпасма.Умовноїхназиваютьверхнє,

середнєтанижнє.Верхнєпасмовкладаютьнасереднє,нижнє—міжверхнімісе-
реднім.Пасмо,якезалишилосянижнім,незадіюють.Відділяютьновепасмо—для
участівплетіннізасхемою.Яківкласичнійфранцузькійкосі,верхнєпасмопле-
тутьіздодатковимзахопленнямволосся.Післякожногопереплетеннянижніпасма
залишаютьнезадіяними.Плетінняпродовжуютьдопотрібноїдовжини.Пасмаза-
кріплюютьтасьмоюабоплетутьдокінцякосузтрьохпасом.Зачіска«водоспад»
можесходитивнизнавскосиабовінкомобхоплюватиголову.

коси-бантики (рис. 10.82)
Волоссярозділяютьпрямимпроділомнадвічастини.Однучастинуволосся

збираютьухвіст.Відпроділувідступають1–1,5сміроблятьпроділ,паралельний

а

б

Рис. 10.80. Коса шахова з п’яти 
пасом: а — схема виконання;  

б — приклади зачісок

а б

Рис. 10.81.  Французький водоспад:  а — схема виконання; б — приклади зачісок
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першому.Відділяютьволосся,якепотімсформуютьбан-
тиками,ізакріплюютьйогошпильками.

З вільного волосся заплітають колосок або перевер-
нутуфранцузькукосу.Кінецькосизакріплюютьтасьмою
і починають створювати бантики. Відділяють невелике
пасмобіляцентральногопроділутазбризкуютьйогола-
ком(рис. 10.83).

Пасмозгортаютьтак,щобутвориласяпетля.«Вушко»
шпилькипротягуютькрізьоднепасмоколоска.Складене
навпіл пасмо волосся протягують у «вушко» шпильки.
Однією рукою притримують протягнуте в шпильку
пасмо, іншоюрукоювитягуютьзакінцішпильку.Розпрямляютьпасмозутво-
реннямбантика,надаютьйомупотрібноїформийрозміру.Обробляютьлаком
дляволосся.Затакоюсхемоювиконуютьнаступнібантики.

Коси-бантикиплетутьубудь-якомунапрямкутарозміщуютьнапевнійчас-
тиніголови.

10. 3. 13. Плетіння волосся та зачісок в афростилі

Актуальнимнапрямомствореннязачісокєафростиль,якийнабувпоширення
уЄвропітаприпавдосмакубагатьомукраїнкам.Підафростилемрозуміютьви-
конанняафриканськихкосичокідредів.Воднійзачісціможебутипонад200ко-
сичок,наїхнєплетіннязнадобитьсябагаточасу.Зачіскивиконуютьнадовгому
такороткомуволоссі(рис. 10.84).

Якщовласноговолоссядляпотрібногооб’ємуабодовжининедостатньо,то
застосовують доповнення з натурального чи штучного волосся, хімічного во-
локна.

Промисловістьпропонуєрізноманітніматеріалидляафрозачісок:
•волокнодля«швидкого»плетінняафрокосичок;

Рис. 10.84. Афрозачіски

Рис. 10.83. Послідовність виконання кіс-бантиків

Рис. 10.82. Зачіска  
з косами-бантиками
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• «поні»—синтетичневолокнодляплетіннякоси-
чокзефектом«гладенькихкінців»;

• каніколон—хімічневолокнодляплетінняафро-
косичокширокоїкольоровоїпалітри(рис. 10.85).

Нарощування волосся завойовує дедалі більше при-
хильників, адже за допомогою цієї технології волосся
можнанетількиподовжити,айзбільшитийогооб’ємність
іпишність.

Сучасні теорія та практика пропонують нові техно-
логічні варіанти цієї перукарської послуги. Природне
волосся подовжуть зрізаним натуральним або штучним
волоссям. За допомогою спеціальних капсул або кера-
тинової смоли тонкі пасма нарощувального матеріалу
скріплюютьізприроднимволоссямклієнта(рис. 10.86).

Окрім звичайних пасом, фірми-виробники пропо-
нуютьтакожрізноманітніприкрасидлянарощеногово-
лосся—стрази,гребінці,шпильки,пов’язки,заколки.

Вплетеннякольоровихдоповненьдопомагаєпідкрес-
лити або посилити ефект від колорування власного во-
лоссятаурізноманітнитиколористичніваріантизачіски.
Оригінальності та декоративного оздоблення зачіскам
надає вплетення вовняної пряжі, ниток муліне, тонких
шнурів,стрічок,тасьми(рис. 10.87).Дляствореннязачі-
сок в афростилі використовують також штучні косички
ташиньйонизкосичокрізноїдовжини.

Довжина власного волосся повинна бути не менше
7–8см,оптимальна—доплечей.Довжинадодатковихпа-
соммаєбутитакоюжабодовшоюзавласневолосся.

Для афростилю найбільше підходять ступінчасті та
градуйованістрижки.

Не рекомендують плести косички на базі стрижок
типу«каре»зчіткоюлінієюокантуваннянижньогозрізу.

Краще виглядають нарощені косички з кучерявого волосся, адже місце впле-
тенняштучнихпасомменшпомітне,ніжнапрямомуволоссі.

способи плетіння афрокосичок.Передпочаткомплетінняпродумуютьроз-
поділ волосяного покриву на мініділянки, на кожній з яких заплітають косичку
(рис. 10.88, а).

Рис. 10.88. Афрокосички: а — розподіл волосяного покриву перед плетінням; 
б — варіанти укладання волосся з афрокосичками

а б

Рис. 10.85. Матеріали 
для плетіння  
афрокосичок

Рис. 10.86. Пасма з  
капсулами для наро-

щування

Рис. 10.87. Зачіскa з  
вплетенням вовняної 

пряжі
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10.3.  Способи та техніки укладання волосся

У процесі плетіння важливо дотримуватися чітких проділів, особливо на
лобно-скроневійтатім’янійзонах.

Косичкирозпочинаютьплестиякнайближчедокоренівволосся.Натягнення
пасоммаєбутинесильним,щобнеподразнюватишкірутанепорушуватикрово-
обіг.

Залежно від стану, густоти та довжини волосся застосовують два способи
плетінняздоповненнямштучнихпасом:

•перший передбачає наявність двох пасом власного волосся та одного зі
штучноговолосся,тасьмиабострічки.Кінцемдодатковогопасма(3)обхоплю-
ютьпасмавласноговолосся(1,2)іплетутьяккосузтрьохпасом(рис. 10.89, а).

•другийспосібрекомендуютьдлярідкоговолоссяабодляотриманнямак-
симальноїкількостікосичок.Вінполягаєвтому,щодоодногопасмавласного
волоссяприплітаютьдвадодаткові(рис. 10.89, б).

Виконання дредів.Дреди,аборасти,—цепухнастісплетеніпасма,виконані
повсійповерхніголовиабонаокремихдiлянках,наприкладнаскронях,поти-
лиці(рис. 10.90).

Початковадовжинаволоссядляутвореннядредівмаєбутинеменше8–10см.
Передпочаткомплетіннядредівволосянийпокривголовирозділяютьнарівні
квадратиплощею1–2см2.Кожнепасмосильноначісуютьіплетутьзвичайнуко-
сичку.Кінецькосичкизакріплюютьниткою.

Сплетена косичка завдяки начісуванню подібна до йоржика. Її обмотують
вовною,змащуютьвоскомікачаютьміждолонямидлянаданняокруглоїформи
(рис. 10.91).

Збільшуватиоб’ємдредівізмінюватиїхнійколірможнадодаваннямвовнита
штучноговолокнарізнихвідтінків.

Змінитизачіску,розплестидрединеможливо,волоссяпростозрізуютьбіля
основи.

ба

Рис. 10.89. Способи плетіння 
афрокосичок з додатковими 

пасмами: а — два пасма  
власного волосся (1, 2) та одне 

зі штучного (3); б — навпаки

Рис. 10.90. Зачіски з дредами Рис. 10.91. Послідовність виконання дредів

а б в

3

3
2 21 1
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Роздiл 10. Укладання волосся

10.4. УКлАДАННЯ ВОлОссЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АКсЕсУАРiВ,  
ПРИКРАШАННЯ ЗАЧiсОК

Технологіяукладаннябагатьохзачісокпередбачаєвикористанняаксесуарів.
Шпильки,затискачі,невидимки,прогумованатасьма,кільця,квіти,обручі—не-
замінніпомічникиперукаря.

Длянаданнязачісціурочистогозавершеноговиглядувикористовуютьрізно-
манітні аксесуари, зокрема штучні та живі квіти, декоративні стрічки, гребені,
ювелірніприкраси,заколки,банти,еластичнікільця,обручі,мереживнісіточки
тощо(рис. 10.92).Усучаснихзачіскахшироковикористовуютьвеликіживіта
декоративніквіти,обручірізногодизайну.

За допомогою будь-якого декоративного елемента чи прикраси можна змі-
нитисприйняттязачіски,аразомзнеюобразлюдинизагалом.Цеможутьбути
намисто,блискучийланцюжок,діадемаабоживітроянди,якінадаютьзачісціне-
повторноговигляду.

Кількість аксесуарів у зачісках не обмежується. Головне, щоб декоративні
елементибулидоречними,стильними,необтяжувалиобраз.

Запитання та завдання

1. Назвітьспособиукладанняволосся.
2. Якурольвукладанніволоссявідіграєпроділ?
3. Якурольузачісцівідіграєчілка?
4. Назвітьелементизачіски.
5. Охарактеризуйтедопоміжнізасобидлявкладанняволосся.
6. Дайтехарактеристикухолодногоспособувкладанняволосся.
7. Охарактеризуйтегарячийспосібукладанняволосся.
8. Якутехнікузбільшенняоб’ємуволоссявизнаєте?
9. Щопотрібновраховувати,укладаючиволоссянабігуді?

10. Якихправилтребадотримуватисьупроцесінакручуванняволоссянабі-
гуді?

11. Назвітьпричининеякісноговкладанняволоссязадопомогоюбігуді.
12. Якіметодивкладанняволоссяфеномвизнаєте?Охарактеризуйтеїх.
13. Прокоментуйтепослідовністьукладанняволоссязадопомогоюплойки.
14. Якийефектможнаотриматизадопомогоюелектрощипців-гофре?
15. Яківидиплетіннякісвизнаєте?

Рис. 10.92. Зачiски з аксесуарами
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11.1. МАТЕРiАлИ, iНсТРУМЕНТИ ТА ПРИсТОсУВАННЯ

Длявиконанняфарбуваннявикористовують:
•готовіпрепарати(крем-фарбу,освітлювальнупудру,окисники);
•захиснийкрем;
•бальзам-ополіскувач;
•пензель,щіткудлянанесеннябарвника;
•миски,дозатори,аплікаторидляприготуваннятананесеннябарвника;
•комбінований гребінець, гребінець із «хвостиком», гребінець для фарбу-

вання(страйпер);
•фольгу;
•гачкидлявитягуванняпасомпідчасмелірування;
•шапочкудлямелірування;
•захиснірукавички;
•пластмасовізатискачі;
•поліетиленовунакидку-пелеринудлязахистуодягуклієнта;
•утеплювальнийковпакдляфарбуваннярослиннимибарвниками;
•рушники,серветки.

11.2. ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

Операціяфарбуваннявключаєнизкуобов’язковихпідготовчихробіт:
•з’ясуваннястануздоров’ятасамопочуттяклієнта;
•діагностикуволоссяташкіри;
•з’ясуванняприродноготабажаногокольоруволоссяклієнта;
•вибірбарвника;
•тестуванняволоссяташкіринадіюбарвника,окисника;
•визначенняметодуфарбування;
•підготовкуінструментівіпристосувань;
•підготовкуволосся.
Вибірпрепаратів,їхняконцентрація,спосібобробленняволосся,температур-

нийрежимзалежатьвідструктуриволосся,станушкіриголови,стануздоров’я
клієнта,йогосамопочуття.Необхіднооцінитистаншкірногопокривуголовита
волосся,провеститестуванняначутливістьдоокисникайбарвникацьоговиду.

Тестполягаєвнанесенніневеликоїкількостіпрепаратунасухушкірузаву-
хомабоназгиніліктяна8–10хв.Якщошкірачервонієтавиникаєподразнення,
цесвідчитьпронегативнуреакціюнапрепарат,тожйогозмиваютьівідмовля-
ютьсявідфарбуванняцимбарвником.

Для визначення кольору волосся клієнта застосовують шкалу натуральних
відтінків.З’ясовуютьтакожобсягсивоговолосся:

100%—повністюсивеволосся;
50%—напівсивеволосся;
30%—волосся,щопочинаєсивіти(«молода»сивина).
За допомогою сучасних препаратів і технологій можна виконувати фарбу-

ванняволосся,незважаючинаступіньйогозабрудненості.

ФАРБУВАННЯ ВОлОссЯРОЗДiл 11
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Роздiл 11. Фарбування волосся

11.3. НОРМИ ВИТРАТ. сКлАДАННЯ КОШТОРИсУ

Великезначеннямаютьякістьікількістьбарвника.Якщобарвниканедостат-
ньо,волоссяненабудебажаногокольоруабопофарбуєтьсянерівномірно.Над-
мірбарвникавплиненестількинарезультат,якнавартістьпослуги.

Кожнаторговельнамаркакосметичноїпродукціїрекомендуєнормивитрат,
залежновідособливостейзасобів,якіпропонує.Окрімбарвника,процесфарбу-
ванняпотребуєвикористаннясупутніхкосметичнихзасобів:шампунів,бальза-
мів,масокдляволоссяіт.ін.(табл. 11.1).

Таблиця 11.1

Орієнтовні норми витрат хімічних та косметичних засобів

Фарбування Знебарвлення

Фарба, 
г/мл

Окис-
ник, 
мл

Шам-
пунь, 

мл

Баль-
зам, 

мл

Порошок 
(пудра), г

Окис-
ник, 
мл

Шам-
пунь, 

мл

Баль-
зам, мл

Пасмо 15 15 5 5 8 12 8 5

Корені 30 30 10 5 20 30 10 10

І дов-
жина (до 
10 см)

40 40 15 10 35 50 10 15

ІІ дов-
жина (до 
20 см)

50 50 25 15 55 80 20 20

ІІІ дов-
жина (до 
40 см)

80 80 35 25 80 120 30 30

ІV дов-
жина 
(понад 
40 см)

100 100 50 35 100 150 35 40

Кошториспослугискладаєтьсяпереважнозвартостіроботиперукаря,необ-
хіднихбарвниківікосметичнихзасобів,іншихвитратпідприємства.

11.4. ОсОБлИВОсТІ ФАРБУВАННЯ ВОлОссЯ  
ХІМІЧНИМИ БАРВНИКАМИ 

Отриманнячистогоочікуваногокольору—складнезавданнявроботізхіміч-
нимибарвниками.Показникамипроцесуфарбування,яківпливаютьнаперебiг
хімічноїреакції,вважають:

•визначеннярівняосвітлення;
•станволосся;
•знаннянумераціїкольорівпрофесійнихбарвниківтаїхньогопоєднанняв

процесіфарбування;
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11.3. Норми витрат. Складання кошторису

•добірфарбипотрібноготону;
•добірокисникавідповідноїконцентрації;
•кількістьнанесеногопрепарату;
•дотриманнятехнологіїфарбування;
•температуру,заякоївідбуваєтьсяпроцес;
•часвитримуваннябарвника.
Залежновідвидуфарбування,бажаногорезультату,властивостейволоссята

обраноговидубарвника(освітлювальнапудра,крем-фарба)обираютьпотрібну
концентраціюокисника:

•1,5%—тонування,фарбуванняназатемнення;
•3 % — фарбування в темні кольори (чорний, синьо-чорний), фарбування

сивини,тонуванняосвітленоговолосся,відновленнявідтінку;
•6%—фарбування«тонутон»,натонсвітліше,регулюванняфарбування;
•9%—освітленняна2–3тони;
•12%—освітленняна3–4тони.
Барвникизмішуютьбезпосередньопередзастосуванням,аджепроцесокис-

нення починається відразу й суміш швидко втрачає інтенсивність кольору та
здатністьпроникатиуволосся.Фарбувальнусуміш,особливозкількохкомпо-
нентів,потрібноретельноперемішуватидооднорідноїконсистенції.Залежновід
видуфарбуваннявикористовуютьтакіпропорціїбарвниківтаокисника:

•крем-фарбатаокисник(1:1;1:2);
•освітлювальнапудратаокисник(1:1,5;1:2).
Передфарбуваннямнашкірунижчекрайовоїлініїволоссянаносятькосме-

тичнийкрем,якийстворюєжировийзахиснийбар’єрдлязапобіганнязафарбо-
вуваннюшкіриобличчятаїїподразненню.

Працюватиобов’язковопотрібновзахиснихрукавичках.
Якщо барвник потрапить в очі або на шкіру, його ретельно змивають водою. 
Важливо точно виконувати рекомендації інструкції до барвника обра-

ної фірми, особливо щодо часу витримування. Час витримування встановлю-
ють після закінчення нанесення барвника. Фарбування волосся кремфарбами
триває25–45хв.Підчасосвітленняабознебарвлення—до50хв,залежновід
ступеня освітлення, інтенсивності натурального пігменту, структури та стану
волосся, а також температури зовнішнього середовища. Після закінчення часу
витримуванняфарбаприпиняєсвоюдію.

У разі використання клімазонів для додаткового тепла, час витримування
зменшують утричі. Необхідно постійно стежити за перебігом процесу, який із
підвищеннямтемпературизначноприскорюється.

Якщо клієнта не задовольняє отриманий колір, категорично не рекомендо
вано в той же день виконувати фарбування вдруге.Повторнийпроцеспотрібно
здійснитихочабзатиждень,коливолоссяпоновитьнатуральнийжировийпро-
шарок.

11.4.1. Первинне фарбування крем-фарбами

Процесфарбуваннянатуральноговолоссярекомендуютьпроводитивтакій
послідовності:

1.Готуютьсумішдляфарбування.
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Роздiл 11. Фарбування волосся

2.Волосянийпокривділятьназони:
—горизонтальнимпроділом—короткеволосся;
—хрестоподібним проділом — довге волосся

абоволоссясередньоїдовжини(рис. 11.1). 
3. Готову суміш наносять на сухе волосся по

крайовій лінії та по проділах (горизонтальному
абохрестоподібному).

4. Фарбування розпочинають із потиличної
зони. Пасма відділяють горизонтальними проді-
ламинавідстані1см.Спочаткуфарбуютькорені
волосся,потімпасмаповсійдовжині.

Операціюнанесеннябарвниказазвичайздійснюютьпротягом10хв.Длядо-
сягненнярівномірноїінтенсивностікольоруфарбаповиннаобгорнутикожнуво-
лосину,томубарвникнаносятьшвидкойточно.

5.Установлюютьчасвитримування,зазначенийвінструкціївиробниказасобу.
6.Післязакінченнячасувитримуваннявиконуютьемульгацію (запотреби).

Наволоссянаносятьнезначнукількістьтеплоїводи,спінюютьфарбувальнусу-
міш,круговимирухамирозподіляютьспіненумасуповсійдовжиніволосся,ви-
тримують5хв.

7.Волоссяретельнопромиваютьспочаткуводою(достанучистоїнезафар-
бованоїводи),апотімзіспеціальнимшампунем.Щобзменшитивпливзалишків
барвникатанормалізуватистанволоссяішкіриголовивикористовуютьбальзам.

11. 4.2. Повторне фарбування крем-фарбами

Барвникобираютьтакогожтону,якідляпопе-
реднього фарбування, або змінюють його, фарбу-
ючикоренівколір,якийгармоніюєзпопереднім.
У такому разі барвник наносять на частину во-
лосся,щовідросло(рис. 11.2).Подальшийпроцес
аналогічнийпервинномуфарбуванню.Коликолір
волоссязрівняється,фарбуемульгують.

Завершують фарбування за загальною послі-
довністю.

11.5. ОсВІТлЕННЯ. ЗНЕБАРВлЕННЯ

Будь-якийступіньзнебарвленняабоосвітлення—відлегкогодоповного—
порушуєструктуруволосся.

Для освітлення характерне розмиття натурального пігменту зі зміною ко-
льоруволоссянакількарівнів.Упроцесіосвітленнязадіянийсильнийбарвник
змаркуванням12-горівняглибинитонуабоспеціальнасеріябарвників—спец-
блонди. Такі барвники частково руйнують натуральний пігмент, натомість до-
даючи штучний. Освітлюють волосся значно інтенсивніше, від 3 до 5 рівнів.
Працюютьтількинанатуральномуволоссівище5-горівняглибинитону.Якщо
натуральнийколірволоссянижче5-горівняглибинитону,попередньовикону-
ютьзнебарвлення.

Рис. 11.2. Нанесення фарби 
на корені волосся

Рис. 11.1. Розподіл волосся  
на зони
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11.5. Освітлення. Знебарвлення

Знебарвлення—процесповноговидаленнянатуральногопігментуволосся
освітлювальною пудрою з подальшим корегуванням кольору або тонуванням.
Виконуютьнафарбованомутанатуральномуволоссі.

11.5.1. Первинне освiтлення, знебарвлення

Волоссяпередфарбуваннямнемиють,абизберегтийогоструктуру.
Завдякитеплушкіриголовикореніволоссяосвітлюютьсяшвидше,ніжкінці.

Томудофарбувальноїсумішідлякоренівдодаютьменшийвідсотококисника,
адлядовжини—вищий.Підчаспервинногоосвітленнясумішнаносятьнаво-
лосся,відступившивідкоренів1–3см,приблизночерез10хв—накорені.По-
дальшийпроцесосвітленняпроводятьзгідноіззагальноютехнологічноюпослі-
довністю.Додатковетеплозастосовуютьзапотреби.

Післяосвітленняволоссяможнавиконуватийоготонування.
Волосся нижче 7-го рівня важко піддається освітленню, для цього знадо-

биться багато часу. Іноді пігмент не встигає освітлитися до потрібного рівня,
акератинволоссявжесуттєвопошкоджено.Щобуникнутитакогорезультату,
рекомендуютьвиконуватизнебарвленняволоссяу2–3прийомипо15—20хв.

Післязнебарвленняобов’язкововиконуютьтонування,аджевидаленийізво-
лоссянатуральнийпігментнеобхіднозамінитиштучним.

11.5.2. Повторне освiтлення

Процеспередбачаєосвітленнякоренів,щовідросли.Засібнаносятьтількина
частинуволосся,якевідросло.

Якщокінціпасомдостатньопотемнішалиміжфарбуваннями,їхнєосвітлення
потрібнопоновити.Коликолірзрівняється,бажановиконатиемульгацію,тобто
освіжити,«оживити»колірподовжиніпасматанакінцях.

Повторнеосвітленнябажанопроводитипрепаратамиоднієїфірми.Недоліки
можнавиправититонувальнимипрепаратами,блондуючиммиттямтощо.

11.5.3. Декапірування

Декапірування волосся—цеособливатехнологіявидаленняштучногопіг-
ментузвикористаннямспеціальнихкосметичнихзасобів.Процедурузастосову-
ютьувипадках,колифарбуванняволоссянеприноситьочікуваногорезультату.

Розрізняютьдвавидидекапірування.
1.Глибоке декапіруваннядопомагаєпозбутисянебажаноговідтінкуабозмити

косметичнийколір.Заодинразосвітлюютьволоссядо4тонів.
2.Поверхневе декапірування(блонд-миття)освітлюєволоссяна1–2тони.За-

стосовуютьпротягомперших48годинпісляфарбування.
Виконують поверхневе декапірування волосся сумішшю з освітлювального

порошку(пудри),води,3-або6%-гоокисникаташампуню.Сумішспінюють,на-
носятьспонжемнасухеволоссявсьогопокривуголовиабонатімісця,якіпо-
трібноосвітлити.Післяотриманняосвітленнябажаногоступеняволоссясполіс-
кують,промиваютьізшампунем,нейтралізуютьбальзамом.

Якщоневдалосядосягтиоптимальногокольору,процедуруповторюють2–3
рази.
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Роздiл 11. Фарбування волосся

11.6. МЕлІРУВАННЯ

Залежновіддовжиниволоссяібажаногоефекту,освітленняокремихпасом
можнадосягтизадопомогоюрізнихтехнік,зокрема:

•фольги;
•шапочки;
•гребінців;
•різнихградуйованихспособівнанесенняфарбипензлемнаволосся.

11.6.1. Мелiрування за допомогою фольги

Виконують на сухому немитому волоссі. Фольгу попередньо нарізують
смужкамизавдовжкийзавширшкибільшими,ніжпасма,на2–3см,щобвико-
нати2згинизбоків.Верхнійкрайфольгизагинаютьна0,5–1смдляутримання
лишківсуміші.Длядовгоговолоссяфольгунарізуютьбільшимисмугами,пере-
гинаютьдвічіаботричіподовжині,азбоківзалишаютьбеззгинів(рис. 11.3).

Волосянийпокривголовирозділяютьначотириабошістьзон(трипотиличні,
двіскроневітатім’яна).Варіантподілузалежитьвідгустотитаростуволосяного
покриву.Наноситисумішрозпочинаютьізнижньопотиличноїзони.Зигзагопо-
дібним проділом відділяють пасмо гребінцем із «хвостиком». Отримане пасмо
розчісують, методом «штопання» або за допомогою страйпера відокремлюють
тонкі пасма для подальшого фарбування, підкладають під них фольгу. Розчин
наносятьвідкінцівпасомдокоренів,загортаютьуфольгу,згинаючиїїнавпілта
збоків.Аналогічнонаносятьсумішнавсіпасмавиділенихзон.Фронтальнузону
розділяютьпроділом,звичнимдляклієнта.

Часвитримуванняможебутидо40хв,післячогопрепаратзмивають.Потім
усеволоссяпромиваютьводоюзшампунемінаносятьбальзам.

11.6.2. Мелiрування на шапочку

Длямеліруваннякороткоговолоссявикористовують
спеціальнішапочкизотворами.Фарбуваннявиконують
упевнійпослідовності.

Сухенемитеволоссязачісуютьунапрямкумайбутньої
зачіски,надягаютьшапочку,якаповиннадобреприлягати
доголови.Гачкомчерезотворишапочкивитягуютьпасма
обраної товщини (рис. 11.4). На пасма волосся наносять
фарбувальнусуміш.Часвитримування—20–50хв.Пасма

Рис. 11.3. Мелірування за допомогою фольги

Рис. 11.4. Мелiрування 
за допомогою  

шапочки

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



151

11.6. Мелірування

Рис. 11.5. Мелiрування  
за допомогою 

гребiнця

Рис. 11.6. Виконання мелірування 
методом «вуаль»а б в

промивають, не знімаючи шапочки. На пасма наносять
шампунь, знімають шапочку та миють усе волосся. До-
даткововикористовуютьбальзам.

11.6.3. Мелiрування за допомогою гребiнця

Найпростіший варіант часткового освітлення пасом.
Виконують переважно на короткому волоссі. Волосся
розчісують у напрямку майбутньої зачіски. Освітлю-
вальнусумішнаносятьнагребінець,розчісуютьнимво-
лосся,залишаючисумішуздовжпасом(рис. 11.5).

11.6.4. Мелірування методом «вуаль»

Рекомендуютьдлястрижки«каре»зкороткимабосередньоїдовжиниволос-
сям.Основноюознакоюметоду«вуаль»ємеліруваннятількиверхніхпасомво-
лосся(рис. 11.6, a).

Пасмаверхніхзонвідділяютьдужетонкими,завтовшки2–3мм.Задопомо-
гоюгребінцяз«хвостиком»виконують«штопання»зигзагом.Звідділеногово-
лоссявибираютьпасмадляпрофарбовування(рис. 11.6, б).

Відокремленіпасмавкладаютьнафольгу,наносятьфарбувальнусумішіна-
криваютьфольгою(рис. 11.6, в).Потімвиконуютьмелірування,дотримуючись
загальноїтехнологіїфарбування.

11.6.5. Мелірування волосся, укладеного хвилями

Дужепростийішвидкийметод,якийзабезпечуєприродністьірухливістьза-
чіски,надаєїйефектувигорілогонасонціволосся.

Вологеволоссявкладаютьузачіскухвилями.
Задопомогоюклейкоїстрічкиабоспеціальнихзатискачівзакріплюютькрони

хвильзобохбоків(рис. 11.7, с. 152).Волоссявисушуютьслабкимпотокомтеп-
логоповітря,щобнепорушитихвилі.Освітлювальнийрозчиннаносятьпензлем
навнутрішнічастинихвиль інакінціволосся.Визначаютьчасвитримування,
післяякогофарбузмиваютьізнімаютьстрічки.Волоссямиютьізвикористанням
необхіднихкосметичнихзасобів.

11.6.6. Мелiрування за допомогою затискачiв

Напевнійділянціволосяногопокривуголовивiддiляютьпасмахаотичними
продiлами для посилення кiнцевого ефекту. Ці пасма фiксують затискачами,
iзолюютьодневiдодного,наносятьосвітлювальнусуміш(рис. 11.8).Потімпро-
цесфарбуванняздiйснюютьузвичайнiйпослiдовностi.
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Роздiл 11. Фарбування волосся

11.6.7. Балаяж

Техніки фарбування кінців на короткому волоссі різноманітні.
1.Волоссярозподіляютьнаневеликіпасмазквадратноюосновою,фіксують

прогумованоютасьмою,обертаютьдокінцівфольгою,скручуютьуджгутитаза-
кріплюютьзатискачами.Кінцізалишаютьвільними(рис. 11.9).Освітлювальну
сумішакуратнонаносятьпензлемнакінціпасом,визначаютьчасвитримування.

2.Волоссяначісують,фіксуютькоренітанадаютьформулакомдляволосся
(рис. 11.10, а).Освітлювальнуфарбунаносятьдолонеюрукивгумовійрукавичці
абопензлем.

3.Короткеволоссяфіксуютьлакомсильногофіксування,післячогоосвітлю-
вачпереносятьізцупкогоаркушапаперунакінціволосся(рис. 11.10, б).

4. Застосовують спосіб, аналогічний меліруванню за допомогою шапочки з
отворами,алефарбунаносятьтількинакінціпасом.

Для техніки балаяж на довгому волоссі характернепоєднаннящонайбільшетрьох
різнихвідтінків,якіплавнопереходятьодинводнийбезчіткихмеж.Основноюособ-
ливістюбалаяжуєпідкресленікольоромкінціволоссяабопасмадосерединидля
створенняпомітногоконтрастувідноснодовжини.Фарбуютьволоссяусвітлі,темні

чияскравікольори(рис. 11.11).
Для отримання ефекту балаяж вико-

ристовуютьтакітехнікинанесенняфарби:
• «V»подібне нанесення фарби.

Довге волосся фарбують, починаючи з
боків.  Лінії фарбування поступово змі-
щують до середини пасма. Профарбована
зона нагадує латинську літеру «V». Най-
світлішимибудутькінціпасом;

Рис. 11.7. Закріплення хвиль для 
мелірування

Рис. 11.8. Мелірування  
за допомогою затискачiв

Рис. 11.9. Балаяж на джгути Рис. 11.10. Балаяж на коротке волосся

а б

Рис. 11.11. Варіанти балаяжу
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11.6. Мелірування

Рис. 11.13. Різновиди градієнтних технік фарбування волосся   

• вертикальна техніка нанесення фарбувальної суміші. На відділені пасма
наносятьфарбувхаотичномупорядкуповсійвисоті.Пензельтримаютьверти-
кально,урізаючисьупасмо,щозабезпечуєплавнийперехідкольорів;

•дляосвітленнякінцівволоссяможнавикористатищітку«брашинг».Пенз-
лемнащіткунаносятьфарбувальнусумішіпрочісуютьпасманапотрібнійвисоті.

11.6.8. Градієнтні техніки фарбування

Сучаснефарбуваннявключаєкатегоріютехнікградієнтногофарбуванняво-
лосся,асаме:«омбре»,«шатуш»,«еіртач»таін.(рис. 11.13).

Дляомбрехарактерніякрізкі,такіплавнішіпереходивідтемноговолосся
білякоренівдосвітлогонакінцяхабонавпаки.Омбрестворюєефектвідрослого
волоссяабоволосся,кінціякоговигорілинасонці.

Длядосягненняефектуконтрастногоомбре,йоговиконуютьнатемномуабо
русявомуволоссі.Відділяютьпасмозавтовшки1–1,5см.Рівномірнорозподіля-
ютьосвітлювальнусумішнакінцяхволосся.Серединупасманепрофарбовують.
Такатехнікадаєзмогудосягтиглибинитону.

Для створення ефекту сомбре (м’якого омбре) найчастіше поєднують три
кольори.Передфарбуваннямпасманачісують.Спочаткунаносятьфарбу,затем-
нюючиприкореневузону,потімхаотичнимнанесеннямсумішіосвітлюютькінці
волосся.Дляплавногопереходукольорунасереднючастинупасомтакожнано-
сятьфарбувальнусуміш.Кінціпасомтонуютьунатуральнікольори:пшеничний,
попелястийблонд,коньячний.

Кольорове омбренайчастішевиконуютьнатемномуволоссі,інодірусявому.
Використовуютькількакольорів,наприкладблакитний,малиновий,помаранче-
вий,синій,фіолетовий,рожевий,бірюзовий.Попередньоосвітленікінціволосся
фарбуютькрем-фарбами,фарбамипрямоїдії,мікстонами.

Використовуючи кілька відтінків, пасма різних кольорів відокремлюють
фольгою.Часвитримуванняфарбипідчастонуванняволосся—від10до25хв.
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Техніка «відкритого мелірування», для якої характерне нерівномірне
освітленняпасом,допомагаєотриматинатуральнийефектвигорілогонасонці
волосся.Відмінністьвід іншихтехнікполягаєвтому,щофарбунаносятьнаво-
лоссябезвикористанняфольгивідкритимспособом,контролюючийогопоступове
освітлення.Пасмаосвітлюютьмаксимумна3тони,післячогозапотребидодат-
ковотонуютьм’якими,теплимивідтінками:медовим,пшеничним,карамельним.
Дляфарбуванняцимметодомнайкращепідходитьсвітло-русявеволосся.

Фарбування виконують, відділяючи пасма в довільному порядку, почина-
ючизнижніхзон.Освітлювальнапудраповиннабутипастоподібноїконсистен-
ціїдлязапобіганняїїрозтіканню.Фарбунаносятьпензлембезутвореннячітких
ліній,відступившивідкоренівна2–3см.Можнапочинатитакожвідсередини
довжинийдокінців.Післязакінченнячасувитримування,нафарбованіпасма
наносятьбальзам,емульгують,миютьволоссяузвичнійпослідовністі.

Техніку «шатуш»вирізняєплавнийперехідкольорузвикористаннямодного
абодвохблизькихвідтінківдлядосягненняефектувигорілогонасонціволосся.До-
цільновиконуватинатемно-русявомуволоссі.Задопомогоюцієїтехнікиможнавід-
корегуватипопереднєфарбування,приховатисивинуабододатизачісцікольору.

Волоссярозділяютьна4–5зон.Розпочинаютьзнижніхділянокволосяного
покриву.Навідокремленомуширокомупасмі завтовшки1смвиконують«што-
пання»—легкеначісуванняприкорені.Фарбуютьосвітлювальноюсумішшю,ру-
хаючисьвідлініїзакінченняначосудокінцівпасма,кореніволоссянефарбують.
Післяосвітленнядодатковотонуютьусюмасуволосся.

Техніка «еіртач». З невеликого пасма феном видувають частину волосся
(приблизно30–50%)початковоїмаси.Нарештуволоссязкожногопасманано-
сятьфарбу,відступаючивідкоренів.Лініїпереходівмаксимальнорозмиті.Про-
фарбованепасмозагортаютьуфольгуабоплівку.Усіподальшідіївідповідають
класичнійтехнологіїмеліруванняволосся.

11.7. ОсОБлИВОсТІ ФАРБУВАННЯ сИВОГО ВОлОссЯ

Уструктурісивоговолоссяз’являєтьсявеликакількістьпорожнин,заповне-
нихповітрям.Сивеволоссяжорсткіше,сухішейпоганопіддаєтьсяфарбуванню.
Професійнефарбуваннятаправильнийдоглядзасивимволоссямнадаютьйому
здоровогопривабливоговигляду.Щодоновогокольорудлясивоговолоссячасто
використовуютьтермін«косметичнийколір».

Длясивоговолоссяактуальнепопереднєпротравлювання,колинавсюдов-
жинуволоссянаносятьокисник.Йогонезмивають,волоссяпідсушуютьівико-
нуютьфарбування.

Повному зафарбуванню сивого волосся сприяє передпігментація, особливо
якщосивинанерівномірна.Дляцьогонаволоссянаносятьбарвникнатонтем-
нішийзанатуральнийколір,розбавленийводоювпропорції1 :1,витримують
—10хв,незмивають.Потімнаносятьбарвникз6-або9%-юемульсієюокисника
на35хв(15хвздодатковимтепломі25хв—бездодатковоготепла).Волосся
потрібноперіодичнорозчісувати.Післязакінченнячасувитримуваннябарвник
змивають шампунем і виконують нейтралізацію. Щоб повністю зафарбувати
волосся, барвник має складатися з 1/2 натурального кольору та 1/2 бажаного
кольоровогонюансу.Якщосивоговолосся50%абоменше,натуральначастина
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барвникаможестановити1/3фарбувальногорозчину.Длянейтралізаціїнебажа-
нихжовтуватихвідтінківнасивомуволоссізастосовуютьвідтінковішампуні,які
надаютьсріблястоговідтінку.

11.8. ПРИЙОМИ ФАРБУВАННЯ РОслИННИМИ БАРВНИКАМИ

Фарбування хною. Порошок хни заварюють гарячою водою (+ 60–80 °С),
ретельно розмішують до густої однорідної консистенції. Суміш рівномірно на-
носятьпопроділах,потімвідкоренівдокінцівпасомволосся.Длякращогороз-
поділухнувтираютьуволосся.Наголовуклієнтаобов’язковонадіваютьутеп-
лювальнийковпак.Через30—60хвхнузмиваютьводоюбезшампуню.

Фарбування хною та басмою.Існуютьдваспособифарбуванняхноютабас-
мою:роздільнийiспільний.

Роздiльний спосіб. Волоссяфарбуютьудваетапи:спочаткухною,потімбас-
мою.Фарбуванняхноюпроводятьтаксамо,якiзасамостійногофарбування,ви-
тримують30–60хв.Післяпромиваннянаволоссянаносятьрозчинбасми,який
готуютьаналогічнохні.Часвитримуваннябасмистановить10–15хв.Утеплю-
вальнийковпакневикористовують.

Спiльний спосіб. Фарбуютьодночаснохноютабасмою.Важливимєспіввід-
ношеннякомпонентів,бовідцьогозалежитьмайбутнійколір.Хнузмішуютьіз
басмою,заливаютьгарячоюводою(+80°С).Сумішнаносятьнаволоссяівитри-
мують20–120хв.Надіваютьутеплювальнийковпак.Сумішзмиваютьводоюбез
шампуню.

Фарбуваннярослиннимибарвникамимаєлікувально-профілактичнудію.

11.9. ОсОБлИВОсТi ФАРБУВАННЯ РУДОГО ВОлОссЯ

Руде волосся досить складно фарбувати, оскільки воно погано піддається
знебарвленню. Проблему створює перенасиченість пігментами теплих тонів,
зокремачервоних,помаранчевих,жовтих.Нерідкокосметичнийколірбуваєне-
стійким,легковимивається.Підчасзнебарвленнянатуральнийколірповільно
переходитьужовтий.Томузрудимволоссямпотрібнопрацюватипоетапно,за-
стосовуючирізнітехнологічніприйоми.

Якщопасмананатуральномурудомуволоссіпотрібнозробитисвітлішими,
тостежатьзатим,щобколірнеперетинавмежунасиченогозолотистоготону.

Якщо пасма необхідно зробити яскравішими, наприклад на натуральному
мідно-золотистомуволоссіотриматинасиченийміднийколір,торекомендують
застосовувативідтінковібарвники.

Пасмаможназнебарвлюватиметодомбалаяжу,апотімусеволоссятонувати
крем-фарбоюпотрібногокольору(бежевого,золотистого,світло-мідного),рос-
линнимбарвникомабовідтінковимшампунем.

Знебарвлення. Длязміникольорурудоговолоссянасвітлішівідтінкиреко-
мендуютьспочаткуйогознебарвити.Цеможназробитизадопомогоюзнебарв-
лювальнихсумішейтаокисників(3%та6%).Оскількинатуральнийпігментру-
договолосся—яскраво-жовтий,йогомайженеможливовидалити(висвітлити).
Упроцесіосвітленняжовтийпігментпослаблюється,однакнезмінюєтьсяпов-
ністю.

Отже,унаслідокфарбуваннязавждиотримуютьтеплізолотистівідтінки.
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посилення відтінку. Рудевідприродиволоссярекомендуютьфарбуватитон
утонабовтон,темнішийнакількарівнів.Потрібновраховувати,щоприродні
пігменти активні й можуть проявлятися на будь-якому косметичному кольорі.
Для отримання насиченого мідного кольору руде волосся можна фарбувати
хною.Якщофарбуваннявиконуютьзадопомогоюхімічнихбарвників,рекомен-
дуютьвикористовуватияскраво-міднийабочервонийвідтінки,темно-коричне-
вийабочорнийкольори.

11.10. ТОНУВАННЯ ТА КОлОРУВАННЯ ВОлОссЯ

Вершиноюмайстерностіуфарбуванніволоссясправедливовважаютьтону-
ваннятаколорування.Застосуваннядвохібільшекольорів,їхніхрізнихвідтін-
ківхарактеризуєсучаснийколірнийдизайн.

Колірний«бум»напочаткуновоготисячоліттязпоєднаннямконтрастнихі
сумісних,яскравихі«глухих»,теплихіхолоднихкольорів,вишуканостійекс-
центричностіуфарбуваннізумовленийбурхливимрозвиткомівпровадженням
новихтехнологійтонуваннятаколоруванняволосся(рис. 11.14).

Тонування —цепроцесфарбуванняволоссяврізнітониодногокольорута
зізміноютонувмежаходнієїглибиникольору.Кольоровавідтінковагамаможе
бутирізноманітною.

Тонування буває первинним і повторним. Повторне тонування — це зміна
тонукольоруволоссяпорівнянозкольоромпопередньогофарбування.

Тонуванняможназдійснитинавсіймасіволосся,наокремихзонахабодля
отриманнярізноготонуволоссявздовжодногопасма.

Якщотонуванняпасмаволоссявиконуютьзпоступовимпереходомвідтем-
ноготонубілякоренівдосвітлоготонунакінцях,такуопераціюназиваютьроз
тягуванням кольору.

Рис. 11.14. Зачіски із застосуванням колорування волосся
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Колоруваннявперукарськійпрактицівизначаютьякфарбуванняволоссяв
більше,ніждвакольори.Технікаколоруванняпередбачаєвикористанняготових
дозастосуваннябарвниківрізнихвідтінківiкольоріводнієїфірми-виробника.

побудова формули кольору.Підчасконсультаціїзклієнтомтаобстеження
стануволоссяз’ясовуютьскладові(глибинуйтон)натуральноготанаявногокос-
метичногокольорів.Використовуючитеоріюкольорів,їхнєспіввідношення,вза-
ємнунейтралізацію,належністьдотеплихіхолоднихкольорів,атакожприроду
впливупігментівмеланінунаколірволосся,визначають,якікольориформують
очікуваний(новий)косметичнийколір,якийкоректор(мікстон)потрібнийдля
отриманнякінцевогорезультату.

Підібрати необхідні за кольором (номером) барвники допомагають фарб-
картифірм-виробників.Окріміндексаціїкольорівбарвників,фірмивпакетіін-
формаціїпропонуютьвідомостіпроможливістькожногобарвникаосвітлювати
(івякихмежах)тойчиіншийзаглибиноюколір,щоважливовраховувативпро-
цесі колорування. Бажаного результату в тонуванні та колоруванні перукареві
допомагаютьдосягти:

•знаннязтеоріїкольорів;
•відомостіпровпливрізнихтипівпігментумеланінутаїхніхспіввідношень

наприродний(натуральний)колірволоссялюдини;
•знанняматувальнихіпосилювальнихвластивостеймікстонів;
•правильневизначеннянатуральноготакосметичногокольорівволоссяклі-

єнтапереднаданнямпослуги;
•детальнаконсультаціязклієнтом,з’ясуванняпобажань,стануздоров’я,ві-

домостейпропопередніфарбуваннятощо;
• уміння аналізувати отриману інформацію для правильного вибору барв-

ників,досягненнябажаногорезультату,тобтостворенняформулиновогокосме-
тичногокольору;

•практичнінавичкитадосвідвиконанняфарбування;
•якісніапробованібарвники.

11.10.1. способи колорування волосся: сучасні техніки

Існуютьрізніпослідовностітехнологіївиконанняколорування.З-поміжних
виокремлюютькількапринциповихпідходів,задопомогоюякихдосягаютьріз-
ногоефекту.

1.Барвники,різнізакольором,наносятьнаволоссяпочерзі,окремоодинвід
одногозперервоювчасі,потрібноюдлявитримуваннябарвника.

2.Барвникинаносятьнаокреміпасмаволоссяабоволоссярізнихзон,ізолю-
ютьодневідодного,алехімічнареакціявідбуваєтьсяодночасно.

3.Барвникинаносятьнапасмапочерзізподальшимзмішуваннямнаволоссі
вздовжусьогопасмаабонарізніййогодовжині.

4. Частину волосся залишають натурального кольору, застосовують чергу-
вання фарбованих і натуральних за кольором пасом. Волосся окремих зон або
певніширокіпасмафарбуютьурізнікольори(рис. 11.15, с. 158).

Кольори можна добирати контрастні, яскраві або спокійніші, наближені за
насиченістю.
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Різноманітні кольори поєднують також уздовж одного пасма. Кольоровий
ефектстворюютьзавдякикомбінаціїваріантіврозподілуволоссяпроділамиріз-
ного спрямування — горизонтальними, вертикальними, діагональними, зигза-
гоподібнимиабозапевнимисхемами.Пасмадляфарбуваннявідділяютьрізної
ширини,«штопанням»,парамиабоблоками.Запотребипасмаізолюютьодневід
одногофольгою,спеціальноюплівкою,створюючитимсамимбар’єр,якийзабез-
печитьбажанийрезультатколорування.

Колорування із застосуванням зигзагоподібних проділів
Спосіб 1
Волосяний покрив голови розділяють

зигзагоподібнимпроділомнадвiзони(поти-
личнуталобно-тім’яну)(рис. 11.16, а).

На волосся потиличної зони наносять
фарбутемнішогокольорувідкоренівповсій
довжиніпасма.

Фольгу складають у формі гофре та під-
кладаютьпідволоссянижчепроділу,закріп-
люють затискачами. Окремі пасма розміщу-
ють у заглибинах фольги, наносять на них
барвник(рис. 11.16, б).

Наволоссятім’яноїзонинаносятьфарбувальнусуміш,світлішунатон,або
висвітлюютьпасманадлобом,застосовуютьпроділирізноїформийурізнихна-
прямкахдлянаданняколоруваннювиразності.

Подальшапроцедурафарбуваннястандартна.
Спосіб 2
Зигзагоподібнийпроділвиконуютьнатім’янійзонівідсерединичоладома-

ківки(рис. 11.17, а);

Рис. 11.15. Колорування окремих пасом волосся та зон

ба

Рис. 11.16. Колорування iз засто-
суванням зигзагоподібного проділу 

(спосiб 1)

Рис. 11.17. Колорування методом «зигзаг» (спосiб 2)

а б в г
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Зкожноїсекціїпроділупослідовновідділяютьпасмадляфарбуванняврізні
кольори—щоширшепасмо,тобільшийкольоровийконтрастможнастворити
(рис. 11.17, б);

Підпасмопідкладаютьфольгуякнайближчедокоренів.Напасмонаносять
фарбувальнусуміш,накриваютьфольгою,щобуникнутиконтактузфарбоюсу-
сідніхпасом(рис. 11.17, в, г).

Спосіб 3
Навкологоловивздовжкрайовоїлініїростуволоссяроблятьзигзагоподібний

проділзавширшки3–5см(рис. 11.18, а).Відділенепасморозміщуютьнафользі,
наносятьфарбувальнусуміш,темнішуна1–2тонизаволоссяверхньоїділянки
голови(рис. 11.18, б–г).Обробленефарбоюпасмозагортаютьуфольгу.

Фарбуосновногокольорунаносятьнаволоссяверхньоїділянки(рис. 11.18, д).
Аналогічно можна виконати кілька проділів, паралельних до першого, і за-

стосуватиіншівідтінки.

Метод «кільця-равлики».Цимметодомможнаскористатисядлятонування
пасомволоссяв3–4кольорийбільше,якщодовжинаволоссясягаєплечей.Роз-
міщеннякольоровихпасомзабажанням.Чергуваннякольорівможебутирізним;
урезультатізаодинсеансотримуютьспектральнетонуванняволосся.

Кількістьпензлівдляроботизалежитьвідкількостікольорівізастосованих
препаратів.Волоссяпередтонуваннямрозділяютьнаквадрати2×2або3×3см.
Спочатку фарбують волосся на маківці та тім’ї, поступово спускаються до по-
тилиці.Водночасчергуютькольорифарб.Пасмокожногоквадратаобробляють
надолоніфарбувальнимрозчином,злегкаскручуютьуджгут,викладаютьрав-
ликом на голові (рис. 11.19) і закріплюють пластиковими затискачами. Надалі
дотримуютьсятехнологіїзвичайногофарбування.

Радіальний метод колорування.Використання
радіальнихпроділівдопомагаєдосягтинезвичайного
зорового ефекту та гри кольорів. Волосся тім’яної
зони відділяють від потиличної та скроневих, тону-
ютьобранимвідтінкомізакриваютьфольгою.

Починаючивідмаківки,волоссятім’яноїзонироз-
діляють радіальними проділами на відстані 1,5–2 см
одинвідодного.Волоссявідділенихпасомфарбуютьіз
чергуваннямкольорів(рис. 11.20, с. 160).

а б в г ґ

Рис. 11.18. Фарбування волосся за зигзагоподібним проділом (спосiб 3)

Рис. 11.19. Фарбування 
методом «кільця-равлики»
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Роздiл 11. Фарбування волосся

Технiка колорування завитого волосся. Процес колорування за цiєю
технiкоюпредбачаєнанесеннярiзнихзатономбарвникiвуздовжпасомволосся:
першепасмо—бiлякоренiвсвiтлiше,докiнцiвтемнiше,друге—навпаки.Потiм
вiддiляютьтонкiпасма,закручуютьїхузавитокiфiксуютьзатискачами.

Завитки рiзних ярусiв розмiщують один на одному, що посилює колiр на
кiнцяхпасомiстворюєефектйогоглибини(рис. 11.21).

Техніка «акварелі».Уразізастосуваннятехніки«акварелі»структуруко-
льорустворюють ізрізнихвідтінків,поступовопереходятьвідтонудотонуна
різнихпасмахволосся;абокількатонівфарбинаносятьуздовжпасмазплавним
переходомодноговідтінкувінший(рис. 11.22).

Техніка «кольорової мозаїки». Ефекту кольорової мозаїки досягають різ-
нимитехніками.Наприклад,задопомогоютрафаретів(рис. 11.23) абонанесен-
нямфарбипензлемнаволоссязутвореннямелементіворнаменту(рис. 11.24).
Дляствореннявраженняглибокоговнутрішньогофарбуваннявсієїмасиволосся

застосовують фарбування широкими смугами різних
шарів волосся. Зачіска щоразу змінює вигляд залежно
відобраноговаріантуукладання.

Піксельне фарбування волосся полягає в пошаро-
вомуфарбуванні.Упроцесінакладанняспеціальнопро-
фарбованихпасомодногонаоднеутворюєтьсягеомет-
ричниймалюнок,щонагадуєпіксель(рис. 11.25).

Важливурольвідіграютьнетількичіткістьіточність
зображення,айвідтінок.Піксельнефарбуванняперед-
бачає наявність яскравих різнокольорових квадратів,
томуволоссяпопередньочастковоосвітлюють.

Рис. 11.20. Колорування волосся  
радіальним методом

Рис. 11.21. Технiка колорування  
завитого волосся

Рис. 11.22. Акварельне  
фарбування

Рис. 11.23. Нанесення фарби  
за допомогою трафаретiв

Рис. 11.24. Створення орнаменту  
в колоруваннi
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11.12. Догляд за волоссям після фарбування

Волосся ретельно розчісують і за потреби випрямляють. Відокремлюють
верхнійширокийпластначілційзакріплюютьзатискачем.Відмасиволосся,що
залишиласяначілці,відокремлюютьщеоднетонкепасмо,розміщуютьпідним
спеціальнийпапірдляфарбування.Пасмоуявнорозділяютьнадвічастини,на
кожнузнихнаносятьосвітлювальнусумішуформіпікселятак,щободинквадрат
розміщувавсявище,адругийнижче.Обробленеволоссянакриваютьспеціальною
прозорою плівкою. Стежать, щоб плівка не зміщувалася. Відділяють наступне
пасмоначілці.Наносятьосвітлювальнучифарбувальнусуміштак,щобнаступні
квадратирозміщувалисяточнонадпопередніми.Аналогічнофарбуютьзалишок
волоссявиділеноїзони.Установлюютьчасвитримування.Післязнебарвленняці
ділянкифарбуютьвобранийколір,наприкладчервоний.Волоссямиють,висушу-
ютьівипрямляють,використовуючиспеціальнікосметичнізасоби.

11.11. ПРИЧИНИ НЕЯКІсНОГО ФАРБУВАННЯ

Нарезультатфарбуванняможутьвплинутипевнічинники:
•недотриманнятехнологіївиконанняпослуги;
•використаннянеякіснихбарвників;
•недостатнякількістьбарвника,нанесеногонаволосся;
•завелика кiлькiсть нанесеного барвника або несвоєчасне розподілення

барвникаповсійдовжиніволосся;
•застосуванняневідповідногоокисника;
•неправильновизначенапропорціякомпонентівфарбувальноїсуміші;
•недостатнійчасвитримуваннябарвника;
•перетриманнябарвниканаволоссі;
•недостатнянейтралізаціяфарбувальноїсуміші;
•невірнодібранийвідтінок,мікстон;
•занадтосильнийматовийбарвник,мікстон;
•нехтуваннястаноміструктуроюволосся.

11.12. ДОГлЯД ЗА ВОлОссЯМ ПІслЯ ФАРБУВАННЯ

Післявиконанняпроцедурифарбуванняволоссяважливозабезпечитипра-
вильнийдоглядзаним.Асортиментпрофесійноїкосметикидляфарбованогово-
лоссядужеширокий.

Длям’якогоочищенняшкірийволоссяпідчасмиттятазапобіганняруйну-
ваннюпігментуфарбивикористовуютьшампунізнейтральнимрівнемрН.Це

Рис. 11.25. Піксельне фарбування
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Роздiл 11. Фарбування волосся

шампуні,призначенідляфарбованоготапошкодженоговолосся,якісприяють
тривалішомузбереженнюкосметичногокольору.

Якщовклієнтаколірблондин,інодівикористовуютьпрофесійнийшампунь
ізфіолетовимпігментом,якийнейтралізуєнебажанийжовтийвідтінок.

Часто результатом фарбування, особливо освітлення (знебарвлення), стає
ламкесухетапористеволосся,посіченікінці,тьмяністьівідсутністьздорового
блиску.Бажановикористовуватизволожувальнізасоби:маскинаосновіаміно-
кислот, морських водоростей, цінних масел; лосьйони, емульсії, сироватки, не-
змивнімаскидляволосся,бальзами.

Якщоволоссявиснажене,пошкоджене,потрібніліпіди,вуглеводитабілки,
якіпроникаютьуглибволосяногострижнятамаютьвідновлювальнудію.

Для укладання фарбованого волосся використовують стайлінгові засоби
(спрей,мус,лак,пінка,кремдляукладання)змінімальнимвмістомспиртуймак-
симальним—амінокислот,вітамінівірослиннихкомпонентів.

Доречнимибудутьпрофесійніпроцедуриздоглядузаволоссям,зокремала-
мінування,кератиновечилазерневідновленнятощо.

Запитання та завдання

1. Якіінструментивикористовуютьупроцесіфарбуванняволосся?
2. Зякоїзонирозпочинаютьфарбуванняволосся?
3. Назвітьвидимелірування.
4. Якіперевагимаємеліруваннязадопомогоюшапочки?
5. Назвітьпричининеякісногофарбування.
6. Щопотрібновраховувати,обираючиколірбарвника?
7. Щотакеколорування волосся?
8. Відчогозалежитьчасвитримуваннябарвниканаволоссі?
9. Якіпроділиможнавикористатидляфарбуванняволосся?

10. Охарактеризуйтепідготовкуробочогомісцядляфарбування.
11. Наведітьприкладподілуволосяногопокривуголовидляфарбування.
12. Уякійпослідовностівиконуютьмеліруваннязадопомогоюфольги?
13. Чимвідрізняєтьсятонуванняволоссявідосвітлення?
14. Виконайтетестовізавдання.

1. Волосянийпокривголовипідчасфарбуваннянайчастішерозділяють
А горизонтальнимпроділом
Б вертикальнимпроділом

в хрестоподібнимпроділом
Г будь-якимпроділом

2. Освітленняна2–3тонивиконуютьізвикористаннямокисника
А 1,5%
Б 3%

в 6%
Г 9%

3. Процесповноговидаленнянатуральногопігментуволоссяосвітлюваль-
ноюпудроюзподальшимкорегуваннямкольоруаботонуванням—це

А блондмиття
Б колорування

в знебарвлення
Г емульгація
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12.1. ПРИЙОМИ НАКРУЧУВАННЯ ВОлОссЯ

Товщинапасмадлянакручуваннязалежитьвідгустотийдовжиниволосся,
однакмаєбутинебільшедіаметракоклюшки.Відчесанепасмонакручуютьізку-
томпіднімання90°.

Кутпідніманняпасмапідчаснакручуванняможебутиіншим,наближеним
доприродногоростуволосся.Особливоуважнопотрібнонакручуватикінціво-
лосся,щобнезаламуватиїх.

Напрямок накручування волосся залежить від напрямку росту волосся та
відмайбутньоїзачіски.Якщоневрахуватинапрямокприродногоростуволосся,
можнаотриматизаломбілякоренівволосся.

Коклюшкинакручуютьтаксамо,якізвичайнібігуді.Дляполегшеннянакру-
чуваннятарівномірностірозподілувитківпасманакоклюшцізастосовуютьпа-
пірці,якіпідкладаютьпідкінціволосся (рис. 12.1).

Пасмофіксуютьпрогумованоютасьмоюпаралельнодококлюшкиабохрес-
топодібно(вісімкою)(рис. 12.2, а, б).

Прогумованатасьманеповиннабутизанадтотугою,тиснутинаволоссятароз-
міщуватисядужеблизькодокоренів(рис. 12.3).Сучаснікоклюшкидлязавивання
маютьотвори,щодаєзмогукористуватисяшпилькамидлязакріпленняволосся.

ДОВГОТРИВАлЕ ЗАВИВАННЯ ВОлОссЯРОЗДiл 12

Рис 12.1. Накручування волосся на коклюшки за допомогою папірців

Рис 12.2. Закріплення прогумованої тасьми: а — паралельне; б — хрестоподiбне
ба

а б в г

ґ д е є
Рис. 12.3. Правильне та неправильне накручування волосся на коклюшки:  

а — неправильний кут накручування; б — правильний кут накручування;  
в — неправильна ширина пасма; г — правильна ширина пасма; ґ — неправильна тов-

щина пасма; д — правильна товщина пасма; е — неправильне фіксування;  
є — майже правильне накручування та фіксування
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Роздiл 12. Довготривале завивання волосся

12.2. сПОсОБИ НАНЕсЕННЯ ЗАсОБУ ДлЯ ЗАВИВАННЯ

Длядовготривалогозавиваннязастосовуютьпрямий,непрямийізмішаний
способинанесеннязасобу.

Прямий спосібхарактеризуєпоступове(позонах)нанесеннянаволоссяза-
собудлязавиванняпереднакручуванням.Післязавершеннянакручуванняво-
лоссязмочуютьзасобомповторно.

Непрямий спосіб.Вологеволоссянакручуютьнакоклюшкиобранимспосо-
бом. Засіб для завивання наносять за допомогою спеціального аплікатора (по-
ливають)чиспонжа(змочують).

Змішаний спосібзастосовуютьдляволоссязавдовжкипонад35см.Передна-
кручуваннямзасобомзмочуютьтількикінціволосся(тобто1/3довжини).Інша
частинапасмазалишаєтьсясухою.Коклюшкинакручуютьповсійголові,апотім
змочуютьзасобомусеволосся.

Обираючиспосібнанесеннязасобу,ураховуютьструктурутастанволосся,
йогодовжину,спосібнакручуваннянакоклюшки.

12.3. ТЕХНІКИ НАКРУЧУВАННЯ ВОлОссЯ

Існуютьдваосновніспособинакручуванняволоссянакоклюшки:горизон-
тальнийтавертикальний.

Горизонтальний спосібнакручуваннянакоклюшкиєнайпоширенішим,його
виконують на різній довжині волосся. Така техніка допомагає досягти макси-
мального об’єму від коренів волосся. Її застосовують для прикореневого зави-
вання. Волосяний покрив голови ділять на зони: тім’яну, середньопотиличну,
лівутаправупотиличні,скроневі(рис. 12.4).

Розпочинаютьнакручуваннязтім’яноїзонивнапрямкудомаківки,перехо-
дятьдосередньопотиличної,потімлівоїтаправоїпотиличних,завершуютьскро-
невимизонами.

Пасмадлянакручуваннявідділяютьгоризонтальнимипроділами.Кутпідні-
манняпасом—90°доповерхніголови.Підчаснакручуваннястежатьзаретель-
нимвідділеннямпасма,йогозволоженняміпрочісуванням,додаткововикорис-
товуютьспеціальніпапірці.

Задопомогоюаплікаторачиспонжананосятьзасібдлязавиваннявтакійпо-
слідовності:тім’яна,середньопотилична,ліватаправапотиличні,скроневізони.

вертикальний спосіб накручування відрізняється від попереднього верти-
кальнимрозміщеннямкоклюшок.Пасмаволоссянакручуютьвідкоренівдокін-
ців(рис. 12.5).

Рис.12.4. Горизонтальна техніка накручування
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12.5. Технологічна послідовність виконання довготривалого завивання 

Передвертикальнимнакручуваннямпасмоволоссяможнаскрутитивджгут,
апотімспіральнонамотатинакоклюшку(рис. 12.6, а).Використовуючиспірале-
подібнікоклюшки,тонкепасмоволоссявкладаютьузаглибининаній(рис. 12.6, б).

12.4. ВИДИ ЗАВИВАННЯ

Залежновідоб’ємуволосся,якезавивають,такінцевогорезультатувизнача-
ютьтаківидихімічногозавивання:

• на всю довжину волосся—виконуютьповсійповерхніволосяногопокриву;
• прикореневе—застосовуютьдлякоренівволосся,щовідрослопісляпопе-

редньогозавивання,абодлястворенняоб’ємубілякоренів,тодіяккінцізалиша-
ютьсяпрямими(рис. 12.7);

• часткове—длянаданняоб’ємунаокремихділянках,переважнонамаківці
татім’янійзоні(рис. 12.8);

• антихімія—длявипрямленняволосся,сильнокучерявоговідприроди.



12.5. ТЕХНОлОГІЧНА ПОслІДОВНІсТЬ ВИКОНАННЯ  
ДОВГОТРИВАлОГО ЗАВИВАННЯ

Інструменти, матеріали, косметичні та хімічні засоби.Длявиконаннядовго-
тривалого завивання необхідно підготувати такі матеріали, інструменти та при-
ладдя:

•засібдлязавивання;
•засібдляфіксуванняотриманогозавитка;
•шампунь;
•бальзамдляпоновленняструктуриволосся;
•коклюшки,бігудіпевногодіаметра;
•гребінецьіз«хвостиком»;
•мискидляпрепаратів,якінековзають,щобуникнутивипадковогоперевер-

танняпідчасроботи;

Рис. 12.5. Вертикальна техніка 
накручування

Рис. 12.6. Спіральне накручування пасом волосся: 
а — джгутом; б — на спіральну коклюшку

а б

Рис. 12.7. Прикореневе завивання Рис.12.8. Часткове завивання
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•захиснірукавички;
•аплікатор,спонждлянанесенняпрепаратів;
•затискачідляволосся;
•утеплювальнийковпак;
•ватнийзахиснийбар’єр;
•рушники;
•спеціальніпапірці.
підготовчі роботи. Допідготовчихробітпередзавиваннямналежать:
•зовнішнійоглядшкіриголовитаволосся;
•добірхімічногопрепаратузатипомволосся;
•перевіркашкіриголовинаподразненняпрепаратом;
•перевіркастануволоссяпіслязмочуванняпрепаратом;
•вибірвидузавиванняволосся;
•вибірметодунанесенняпрепаратунаволосся;
•вибіртехнікинакручуваннятарозмірукоклюшок;
•миттяголови;
•стрижкаволосся.
Зовнішній огляд шкіри голови й волоссянеобхіднийдлявиявленнязахворю-

ваньшкіритаволосся,заякихзавиваннявиконуватизаборонено.Зокрема,про-
типоказаннямєнаявністьнашкіріподряпин,порізів,виразоктаіншихяскраво
вираженихподразнень.Щобзробитиправильнийвибірпрепаратудлязавивання,
важливооцінитистанволосся,йогоструктуру(тонке,товсте,нормальне),якість
(м’яке,середнє,жорстке),видпопередньогооброблення(фарбоване,освітлене,із
залишкамиперманенту).

Після вибору суміші варто перевірити реакцію шкіри голови клієнта на дію 
препарату.Спонжемабошматочкомватинаносятьневеликукількістьзасобуна
шкірузавухом.Якщочерез8–10хвбудевиявленоподразнення,нанесенусуміш
потрібнозмитиводою,авідзавиванняцимпрепаратомвідмовитися.Одночасно
зперевіркоюреакціїшкіринаподразненняперевіряютьреакціюволоссянадію
препаратудлязавивання.

Дляпробихімічнийпрепаратнаносятьнатонкепасмоволосся,через3–5хв
випробовуютьволоссянарозрив.Якщоволоссязберігаєміцність,препаратпід-
ходитьдлязавивання,якщожвонолегкорозривається,добираютьсумішслаб-
шоїконцентрації.

Убільшостівипадківпроцесдовготривалогозавиванняпоєднуютьзістриж-
коюволосся.стрижкувиконують,якщонеобхіднокардинальнозмінитиформу,
зменшити довжину волосся, зрізати пошкоджене волосся, позбутися залишків
попередньогозавивання.

Стригтиволоссяможнаякпередзавиванням,такіпіслянього.Стрижкапе-
редзавиванням—підготовча,вонастворюєформумайбутньоїзачіски,полегшує
технологічнийпроцесзавивання.Кінціволосся,особливогустого,бажанофілі-
рувати,боволоссяоднаковоїдовжиниважконакручуватинакоклюшки.Якщо
волоссякоротке(до6см),попереднюстрижкуневиконують,аджепіслязави-
ванняволоссязавждивиглядаєкоротшим.Стрижкапіслязавиваннямоделюєта
формуєвибранулініюзачіски.Якщоїїнезробити,волоссябудепоганорозчісу-
ватисьіматименедоглянутийвигляд.
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Миття волосся.Переддовготривалимзавиванням,незалежновідтого,скільки
часу минуло з моменту попереднього миття голови, необхідно обов’язково ви-
митиволоссяспеціальнимшампунемдляглибокогоочищенняволосся.Інакше
бруд,жиріпрепарати,яківикористовувалисяпідчаспопередньогоукладання,
заважатимутьпроникненнюхімічноїсумішівглибиннішариструктуриволосся.

вибір коклюшок.Вибірдіаметракоклюшокзалежитьвідвластивостейво-
лосся та бажаної форми завитка. Тонкі коклюшки (5–8 мм) створюють дрібні
пружнізавитки.Щобільшийдіаметркоклюшок(9–15мм),тобільшівиходять
хвилі, але їхня пружність зменшується. Обираючи великі коклюшки, потрібно
пам’ятати,щоврезультатізавиванняотримуютьхвилювполовинудіаметрако-
клюшки.

Накручування на коклюшки. Волосяний покрив голови розподіляють на
зони,післячоговолоссянакручуютьзалежновідобраноїтехніки.

Длязахистушкіриобличчятаочейклієнтазастосовуютьспеціальнийвалик,
якийфіксуютьуздовжкрайовоїлініїростуволосся.Засібдлязавиваннянано-
сятьнакоклюшкизадопомогоюспеціальногоаплікаторачиспонжа.Якщозасіб
наносятьаплікатором,необхідновикористатиспеціальнийпластиковийлоток,
якийфіксуютьнашиїтаплечахклієнта.Запотребивикористовуютьдодаткове
тепло(утеплювальнийковпак,клімазон).Уразіпотраплянняхімічногопрепа-
ратувочі,їхретельнопромиваютьпрохолодноюводою.

Приблизнінормивитрачанняпрепаратудлязавивання:
•першадовжина(до15см)—від40мл;
•другадовжина(15–30см)—від60мл;
•третядовжина(30–40см)—від80мл;
•четвертадовжина(понад40см)—від120мл.
Час витримування засобу для завивання.Укожномуконкретномувипадку

часвитримуваннявизначаютьіндивідуально,залежновідвластивостейволосся
тазастосованогозасобу.Длявизначенняякостізавиванняволоссятапружності
завиткавиконуютьконтрольнуперевіркунакрученогопасма.

Часвитримуваннязасобузалежитьвідтипуобраногозасобу,рекомендацій
щодойоговикористання,структурийстануволосся,температурисередовищата
шкіриголовиклієнта.

Запотребичасвитримуванняможнаподовжити,аленебільшеніжна5хв.
Змивання засобу для завивання. Після завершення часу витримування,

незнімаючикоклюшок,препаратдлязавиваннязмиваютьізволоссязначною
кількістютеплої(+33–38°С)води.Волоссянеобхідноретельнопромити,щоб
максимальновидалитизалишкирозчину, інакшефіксуваннязавивкиматиме
поверхневийхарактер.Післязмиванняпрепаратурушникомакуратновидаля-
ютьнадлишоквологи,щобневплинутинаконцентраціюфіксатора.

Фіксування завивки.Фіксувальнийзасібготуютьбезпосередньопередви-
користанням,спінюютьінаносятьспонжемнаволосся.Часвитримуванняфік-
сатора—до10хв.Післяцьогококлюшкиобережнознімаютьізволосся,намага-
ючисьневідтягуватизавитки.Надовгеволоссяфіксаторнаносятьдвічі:

•коливолоссянакручененакоклюшки—на6–7хв;
•післязняттякоклюшок(накінціпасом)—на3–4хв.
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Після фіксування волосся промивають без або зі спеціальним шампунем,
атакожобов’язковообробляютьбальзамом-ополіскувачемдлянейтралізаціїхі-
мічнихпрепаратівідлякращогозакріпленнязавитка.

Рекомендуютьвикористовуватихімічнийпрепаратдлязавиваннятафікса-
торвиробництваоднієїфірми.

12.6. РІЗНОВИДИ ВИКОНАННЯ ДОВГОТРИВАлОГО ЗАВИВАННЯ

На вибір різновиду завивання впливають довжина волосся, вікові особли-
востітабажанняклієнта.

Застосування м’яких коклюшок (папільйоток) (рис. 12.9). Використання
м’якихкоклюшок(папільйоток)забезпечуєм’якінатуральнізавиткибеззаломів
накінцях.

Пасмовідділяютьзигзагоподібнимпроділом,розчісують,накручуютьнакок-
люшкуякомогаближчедошкіриголови.Кінцікоклюшкизагинаютьукільцедля
закріпленнянакрученихпасом.Першітрикоклюшкинакручуютьначолітаскро-
нях.Напотилиціїхнакручуютьвідшиїдомаківкизаконтуром,прицьомукок-
люшкиутворюютьнавкологоловиярусзаярусомдомаківки.Обробленнянакру-
ченихпасоміподальшийпроцесвиконанняаналогічнітрадиційномузавиванню.

спіральне завивання на папільйотки волосся середньої довжини. Накручу-
ваннярозпочинаютьізпотиличноїзони.Вертикальнимипроділамивiдділяють
тонкі пасма й накручують їх на коклюшки знизу вгору по спіралі. Щоб різна
довжина кінців пасма не заважала накручуванню, застосовують папірці
(рис.12.10, а).ПапільйоткуфiксуютьГ-подібнимзгином(рис. 12.10, б).Наступне
обробленняпроводятьзазагальноюпослідовністю(рис. 12.10, в).

Рис.12.9. Завивання  
iз застосуванням папільйоток

а б в

Рис.12.10. Спіральне завивання на м’які коклюшки: а, б — схема виконання; 
в — загальний вигляд зачіски 
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Накручування волосся на дві коклюшкивиконуютьнадовгомуволоссі.Для
інтенсивного завивання прикореневу частину пасма накручують на коклюшку
меншогодіаметра.Існуєкількаваріантівнакручуванняволоссянадвікоклюшки.

Варіант 1. Перше пасмо накручують до коренів і закріплюють шпилькою.
Наступне пасмо накручують на іншу коклюшку, прикріплюють двома шпиль-
камидопершої.Можливевикористаннякоклюшокрізногодіаметра.Наприклад:
першапара—коклюшкименшогодіаметра,другапара—більшого.Коклюшки
обертаютьурізнихнапрямках(рис. 12.11, а).

Варіант 2. Першепасмонакручуютьдокоренявнапрямкунаобличчя.Друге
пасмонакручуютьутомужнапрямкуйрозміщуютьнадпершоюкоклюшкою.
Наступні пасма накручують у такій самій послідовності, чергуючи лицьовий
і зворотний напрямки. Накручені пасма фіксують спеціальними паличками
(рис. 12.11, б).Такийваріантнакручуваннярекомендуютьдляволоссятім’яної,
скроневихтаверхньоїпотиличноїзон.

Варіант 3. Накручуютьпасмонакоклюшку.За6–7смдокоренівпідпершу
коклюшкупідкладаютьдругуйпродовжуютьнакручуванняволоссядокоренів.
Коклюшкизакріплюютьшпилькамиаборезинками(рис. 12.11, в).

Варіант 4. Відокремлюють пасмо зигзагоподібним проділом. Для більшої
пружності волосся прикореневу частину пасма накручують на коклюшку мен-
шогодіаметра,кінецьпасма—накоклюшкубільшогодіаметразустрічнопоспі-
ралі.Коклюшкирозміщуютьщільно,фіксуютьспеціальнимипаличками.Такий
варіантрекомендуютьдлядовгогогустоговолосся(рис. 12.11, г).

Накручування пасма волосся на три коклюшки. Довжинупасмаумовнороз-
діляють на три частини. Першою накручують третину, ближчу до коренів, ре-
шта пасма залишається вільною. Середню частину пасма накручують на другу
коклюшку у зворотному напрямку. Другу коклюшку накладають на першу й
закріплюють. Кінці волосся загортають у папірець і накручують на третю ко-
клюшкуузворотномунапрямку (рис.12.12, а, б).Длястійкостіпідрезинкипо-
трібнопідкластипалички(рис.12.12, в, г).

Рис.12.11. Фрагменти накручування пасом на дві коклюшки

Рис. 12.12: а,б, в — фрагменти накручування пасом на три коклюшки;  
г — загальний вигляд зачіски

а б в г

а б в г

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



170

Роздiл 12. Довготривале завивання волосся

Накручування волосся у формі тра-
пеції надає об’ємної форми зачісці біля
обличчя без великого об’єму на тім’ї та
прикоренях.

Накручування розпочинають iз ниж-
ньопотиличної зони. Перше пасмо відчі-
суютьвідкрайовоїлініїростуволосся,на-
кручуютьнакоклюшкудосамихкоренів.

Наступніпасманакручуютьненавсю
довжину, а залежно від майбутньої за-

чіскинакладаютьнапопередні,утворюючиформутрапеції(рис. 12.13).
Накручування волосся на бігуді з вертикальним положенням. Уроботіза-

стосовуютьбігудіспеціальноїформи,якіможутьутримуватисявертикальнодо
поверхніголови.Волоссявсіхзоннакручуютьзазагальноюпослідовністю.

Пасмо накручують майже до коренів, повертають бігуді у вертикальне по-
ложенняізавершуютьнакручування.Закріплюютьбігудідвомашпилькамичи
спеціальнимипаличками,проколюючизобохбоків(рис. 12.14, а).Якваріанти,
можназастосовуватибігудірізногодіаметраабонакручувативолоссяокремих
зон.Дляцьогоспособухарактернеутворенняпружнихспіральнихлоконів(рис. 
12.14, б).

«Шаховий» спосіб.Волосянийпокривголовирозподіляютьназони,наяких
можнарозміститипокількакоклюшок.Кількістькоклюшокзалежитьвідїхньої
довжинийтовщини.Волоссянакручуютьнакоклюшкиврізнихнапрямках,що

надаєзачісцістійкості(рис. 12.15).Такий
методпідходитьдовсіхтипівзачісокідля
оновленняпопередньогозавивання.Після
накручування волосся процедуру зави-
вання виконують за загальною техноло-
гією.

Завивання на формери виконують у
певнійпослiдовностi.

Волосся миють шампунем i видаляють
надлишок вологи рушником. У тiм’янiй
зоні вiдокремлюють ділянку, розмiр якої
вiдповiдаєформеру.Спецiальнимгребiнцем
з гачком відокремлене пасмо щільно при-

Рис. 12.14. Накручування волосся на бігуді з вертикальним положенням:  
а — схема накручування; б — загальний вигляд зачіски

а б

Рис.12.13. Накручування коклюшок 
у формі трапеції: а — схема накручу-
вання; б — загальний вигляд зачіски

а б

Рис.12.15. Накручування волосся «ша-
ховим» способом: а — схема;  
б — загальний вигляд зачіски

а б
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12.6. Різновиди виконання довготривалого завивання

тискаютьдоголови,натягуютьіфiксуютьформер.Утакийспосібустановлюють
формеринавсiйповерхніголови.

Задопомогоюспецiальноїлопаткинапасмонаносятьхiмiчнийрозчин,після
чогопасмовкладаютьспіральноуформер.Пiслязакiнченнячасудiїхiмiчного
розчинукожнийформерпромиваютьпроточноюводою.Задопомогоюаплiкатора
наносятьфiксаж(рис. 12.16).

Зазначенимиварiантамидовготривалогозавиваннясучаснiтехнологiїнеобме-
жуються;їхнюкiлькiстьпостiйнозбiльшують,аметодикувдосконалюють.

Завивання за допомогою сучасних моделей бігуді для отримання спірального 
завитка.Упровадженнясучаснихпристосувань,зокремавидозміненихкоклюшок,
бігуді, формерів тощо, допомагає вдосконалити загальну технологічну послідов-
ністьзавиваннятадосягтиефектноїформизавитка(рис. 12.17).

Рис.12.16. Послiдовнiсть виконання 
завивання на формери

Рис.12.17. Послідовність 
завивання на сучасні  

моделі бігуді  
для отримання  

спірального завитка
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Роздiл 12. Довготривале завивання волосся

12.7. БІОЗАВИВАННЯ

Основнимкомпонентомбіозавиванняєбіологічнийбілок,аналогічнийцис-
теїну,щовходитьдоскладулюдськоїволосини.Такоїспорідненостінемаютьні
аміак,нітіогліколієвакислота,томубіозавиваннянешкодитьволоссю.

Післябіозавиванняволоссянетількинеруйнується,анавпаки—наповню-
ється білком, зміцнюється, покращуються його структура й зовнішній вигляд.
Завиваннюпіддаєтьсяякнатуральневолосся,такіпофарбоване,мелірованечи
знебарвлене,пошкодженевнаслідокпопередньогодовготривалогозавивання.

Якщоволоссяслабкейламке,спочаткупроводятькількапроцедурзйоговід-
новлення.Безпосередньопередбіозавиваннямволоссяобробляютьспеціальним
шампунем, який очищує волосяний стрижень і відкриває волосяну кутикулу.
Підчасбіозавиваннянаволоссятричінаносятьспеціальніпрепарати.

На першому етапі волосся, рівномірно накручене на бігуді, обробляють
спеціальнимрозчиномдлязавивання.Способинакручуваннятадіаметрбігуді
обираютьзалежновідбажаногорезультату.

Надругомуетапінаволоссянаносятьнейтралізатордлязгущеннябілка.На
відмінувідхімічногозавивання,нейтралізаторнеміститьперекисуводню,тому
віннешкідливий,незмінюєкольоруволоссяінесушитьйого.

Натретьомуетапіволоссярозкручуютьінаносятьфіксатор,якийвідновлює
натуральний кислотний рH, зволожує і захищає поверхню стрижня. Кутикула
волосинизакривається,аволоссяукріплюєтьсязсередини.

Післяпроцедурибіозавиванняволоссянемиють48год.
Фірми-виробники пропонують комплекси препаратів для різних типів во-

лосся—натурального,пофарбованого,атакождлязнебарвленоготапошкодженого.
Залежновідструктуриволосся,йогостану,розмірутаформизавитка,біо-

завиваннязберігаєтьсявід3до9місяців.Черезкількаднівпіслябіозавивання
волоссяможнафарбувати.Післябіозавиванняволоссяможналегковипрямити
задопомогоюфенаабо«праски»донаступногомиття.

Щобзачісказберігалазавиток,потрібновикористовуватизасобидляукла-
дання(мусийпінкислабкогофіксування).Рекомендуютьрозчісуватизавитево-
лоссявідразупіслямиттяісушитийогоприродноабофеномздифузором.

Хоча біозавивання є однією з найдорожчих перукарських послуг, воно на-
булопоширеннявнашійкраїні.

12.8. ОCОБлИВОсТІ ЗАВИВАННЯ ПОФАРБОВАНОГО  
Й ОсВІТлЕНОГО ВОлОссЯ 

Приймаючирішенняпрохімічнезавиванняфарбованоговолосся,необхідно
зважатинатипбарвникатастанволосся.Важливезначеннямаютьтестнароз-
ривсухоговолоссятареакціяволоссяназмочуванняобранимзасобом.

Післяфарбуваннябарвникамипершої групиволоссяможевтратитиеластич-
ність.Йогопотрібнонакручуватинакоклюшкидужеобережно—ненадтотуго,
щобупроцесізавиваннянерозірвалисяволосини.Такеволоссямаєбільшпо-
ристуструктуру,томучасдіїпрепаратувстановлюютьменший.Упродовжпро-
цесузавиваннявиконуютькількаконтрольнихперевірокзавитканарізнихді-
лянкахголови.Додатковетеплозастосовуватинебажано.
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  Запитання та завдання

Якщоволоссяосвітленейдужепошкоджене,віддовготривалогозавивання
необхідновідмовитися,аклієнтовізапропонувативідновленнятареконструкцію
волоссязадопомогоюспеціальнихкосметичнихзасобів.

Завивання на волоссі, пофарбованому барвниками другої та третьої груп,
можнавиконуватибезособливихзастережень,якщоволоссянепошкодженей
маєздоровийвигляд.Упроцесізавиваннябарвникдругоїгрупичасткововими-
вається,абарвниктретьоїгрупизмиваєтьсяповністю.

Підчасзавиваннянаволоссі,пофарбованомубарвникамичетвертої групи,
колірволоссяздебільшогозмінюється,азавитокможебутислабшим,ніжнане-
фарбованомуволоссі.

12.9. ПРИЧИНИ НЕЯКІсНОГО ЗАВИВАННЯ

Незадовільнийрезультатзавиванняможебутизумовленийпорушеннямтех-
нології виконання, використанням неякісних препаратів, неналежним станом
здоров’ятасамопочуттямклієнта,слабкоюабозанадтосильноюконцентрацією
хімічноїсуміші,недостатнімчасомвитримуванняабоперетриманнямфіксуваль-
ногозасобунаволоссі.

12.10. ДОГлЯД ЗА ВОлОссЯМ ПІслЯ ЗАВИВАННЯ

Будь-яке завивання послаблює волосся, знижує його стійкість проти ушко-
джень.Післяхімічноїреакціїкератинволоссяпоновлюєтьсяпротягом48год,отже,
поводитисьіззавитимволоссямпотрібнодужеобережно.Бажаноякийсьчаснена-
кручувативолоссянабігудітаневкладатифеномабопопередньонанестинаволосся
засобидляукладання,сушитиволоссяприроднимспособомабозамінімальноїтем-
ператури.Розчісувативолоссякращегребінцямизширокимизубцями.

Після завивання рекомендують користуватися спеціальними засобами для
доглядузаволоссям,пройтилікувальнийкурсзадопомогоюживильнихкомп-
ресівабомасокдляволосся.

 Запитання та завдання

1. Щотакедовготривале завиванняіяквонодієнаволосся?
2. Якікомпонентивходятьдоскладупрепаратівдлядовготривалогозави-

ванняволосся?
3. Щотакебіозавивання?
4. Щовходитьдопідготовчихробітпередзавиванням?
5. Длячоготаяквизначаютьструктуруволосся?
6. З яких основних етапів складається технологічний процес довготрива-

логозавивання?
7. Длячогопотрібнастрижкаволоссяпідчасзавивання?
8. Якіособливостізавиванняпофарбованогойосвітленоговолосся?
9. Назвітьпричининеякісногозавивання.

10. Учомуполягаєособливістьдоглядузаволоссямпіслязавивання?
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13.1. сТИлЬ І МОДА, ЗАВДАННЯ МОДЕлЮВАННЯ

Щотакезачіска?Цеволосся,укладеневпевнуформуіззастосуваннямріз-
нихвидівукладання,завиваннятарізноманітнихстрижок.

Узачісцінайяскравішевиявляєтьсястильепохи,вонавідтворюєнаціональні
тарасовіособливості,соціальнийстанусуспільстві,атакожознакистатітавіку.
Завдяки зачісці можна підкреслити привабливість обличчя і завуалювати не-
доліки.Такожназачісціпозначаютьсяособистісмакилюдини.Сукупністьцих
чинниківвизначаєіндивідуальнийстиль.

Стиль—цесукупністьознак,якіхарактеризуютьмистецтвопевногоперіоду
танапряму,атакожіндивідуальнуманерумитця.Уперукарськійсправіпідсти-
лемрозуміютьманеру,характеріхудожніособливостізачіски,тобтоїїсилуетну
форму,пропорціїтапринципиколористичноговирішення.

Вивчатиприродуйознакирізнихстилів,їхнюмінливістьнеобхідновнаціо-
нально-історичномуракурсірозвиткулюдства.Різнінародийепохиформували
своєрідні стилі, у яких відображалися природні умови, традиції, уявлення про
красу,статуслюдинивсуспільстві.

Протягомстолітьстилітрансформувалися,щодавалозмогуімпровізуватиз
формами,силуетами,новимиприкрасами.

ДлямодиХХІст.характернерозмаїттястилів.Устворенніобразівнемаєоб-
межень,канонівчижорсткихвимог.Новомупоколіннюпропонуютьбезлічварі-
антівдляствореннябажаногоіміджу.Однакосновнимистилямивважаютькла-
сичний,романтичний,спортивнийіфольклорний.

класичному стилю притаманні стриманість, відсутність екстравагантних,
ультрамоднихкольорівілінійякумакіяжі,таківодязітазачісках.Прикраси
повиннібутиелегантнимийвишуканими.Людина,якаобралакласичнийстиль,
зазвичайнесхильнадосміливихекспериментів,знаєсобіціну,непоступається
власнимипереконаннями.Цейстильдоречнийубагатьохситуаціях—віднефор-
мальнихдоофіційних(рис. 13.1).

Різновидомкласичногостилюєділовий стиль,якийвирізняютьпростісилу-
ети,обмеженакількістьдеталей,відсутністьнадмірногодекору.Цемаєдемон-
струвати діловий настрій, відданість роботі, стриманість, коректність, елегант-
ністьіпунктуальність(рис. 13.2).

ОсНОВИ МОДЕлЮВАННЯ  
ТА КОНсТРУЮВАННЯ ЗАЧІсОК

РОЗДiл 13

Рис. 13.1. Класичний стиль Рис. 13.2. Діловий стиль
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13.1. Стиль і мода, завдання моделювання

романтичний стиль вирізняють легкість і свобода, певні елементи теат-
ральності.Основноюознакоюстилюєвишивка,рюшійоборки,кучеряветахви-
лястеволосся,щоприродноспадаєнаплечі(рис. 13.3).

спортивний стильпоєднуєдинамічнікольоритапростіформи.Відсутність
зайвихдеталей,декорузабезпечуєзручністьруху.Силуетивільні,одягоздобле-
ний накладними кишенями, «блискавками», макіяж мінімальний. Це функціо-
нальнийстиль,якийнепотребуєвеликоїкількостіаксесуарів(рис. 13.4).

Фольклорний стильзумовленийгеографічнимположеннямтаекономічним
станомкраїни,історичнимитрадиціяминароду(рис. 13.5).

Дифузний стильпоєднуєводнійзачісцідеталірізнихстилів(рис.13.6).

Важливимсоціальнимявищемємода.Мода—цете,щовпевнийчаснайпо-
ширенiше,тобтонабуловизнаннябільшості.Зачіскитакожкласифікуютьзамод-
ністю.

Старомодні зачіски—зачіскиминулихроків,яківтратилиатуальність.
Класичні зачіски—зачіскиминулихроків,якіневтратилипривабливості.

Наїхнійосновімодельєрирозробляютьсучаснімоделізачісок.
Сучасні (модні) зачіски — найпопулярніші зачіски за

останні5років.
Авангардні зачіски—супермоднізачіски,дляякиххарак-

тернінеординарнісміливірішення.
Перспективні зачіски — зачіски, які відображають моду

майбутнього.
За призначенням зачіски поділяють на побутові та видо-

вищні.
Побутовізачіскипризначенідлящоденноговикористання.

Усвоючергуїхподіляютьнаповсякденнітасвяткові.

Рис. 13.5. Фольклорний стиль Рис. 13.6. Дифузний стиль

Рис. 13.7.  
Авангардна  

зачіска

Рис. 13.3. Романтичний стиль Рис. 13.4. Спортивний стиль
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Роздiл 13. Основи моделювання  та конструювання зачісок

Повсякденнізачіскизалежатьвідхарактерутрудовоїдіяльностілюдини,виду
занятьіформидозвілля.Цезачіскидляроботи,діловихзустрічейтаприйомів,
відпочинку,занятьспортом.

Святковізачіскипов’язанізурочистимиподіямивжиттілюдини—випуск-
нийвечір,ювілей,весіллятаін.Цевишуканівечірнізачіски(рис. 13.8).

Призначеннявидовищнихзачісок—виступутеатрі,наестраді,уцирку.Ви-
довищнимиєтакожконкурснізачіски,щовизначаютьнапрямирозвиткумоди,
даютьновийімпульсрозробленнюпобутовихзачісок(рис. 13.9).

Завдання моделювання.Термін«моделювання»походитьвідсловамодель
(тобто «зразок») і означає процес створення моделей. Нині поняття «моделю-
вання»трактуютьякрозробленнянаосновімоделірізнихїїваріантівзвикорис-
таннямхарактернихдеталей,атакожпроцесвідтворення(реконструкції)моделі
зафотографієючималюнком.

Моделюваннявирішуєчималозавдань,зокрема:
•забезпечення потреб населення в красивих зачісках, розроблення нових

формзачісок(дляспорту,відпочинкутощо);
•вихованнятарозвитоксмакунаосновіхудожньооформленихзачісок;
•розвитокнапрямівмоди.
Завдякипрофесійнимзнаннямімисленнюхудожнімиобразамимодельєри

створюютьновіформи,шукаютьновіперспектививмоделюванні.
Умайстраз’являєтьсяідеявнаслідокспостереженьтаоцінюваннядійсності.

Цяідея,намаганнямодельєраузагальнити,породжуєхудожнійобраз.Післяроз-
робленнятехнологічноїпослідовностівиконаннязадумунастаєчасйогореаліза-
ції,тобтоствореннязачіскинамоделі.Образ,щовиникусвідомості,необхідно
зафіксуватинапапері,абидоповнити,уточнитидеталізачіски.Остаточнезавер-
шеннямоделізачіскивідбуваєтьсялишевпроцесіроботизконкретноюлюди-
ною.Створеназачіскавикликаєуглядачапевніемоціїтаасоціації,упоєднаннііз
зовнішністюлюдинизавершуєхудожнійобраз.

Типи зачісок. Виокремлюють чотири основні типи зачісок: ацентральний,
зворотний,концентрованийіфронтальний.

Ацентральний тип зачіски.Волоссяспрямованевідмаківкиврізністорони
(рис. 13.10).Зачіскицьоготипуможнавиконатинаволоссірізноїдовжини.Вони
личатьякчоловікам,такіжінкам.Однакдовгеволоссяспочаткунеобхідновко-
ротитиспередудодовжини,яказрівняєтьсяздовжиноючілки.

Рис. 13.8. Святковi зачіски Рис. 13.9. Видовищнi зачiски
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Зворотний тип зачіски.Усеволоссязачісуютьназад(рис. 13.11).Ценай-
поширенішийтипзачіски,якийпасуєічоловікам,іжінкам.Зачіскицьоготипу
можнавиконуватинадовгомуйкороткомуволоссі.

Концентрований тип зачіски. Усе волосся, зокрема й волосся з нижньої
частини потилиці та шиї, зачісують до маківки (рис. 13.12). Для зачісок цього
типуволоссямаєбутидостатньодовгим.Підходитьдляжінок.

Фронтальний тип зачіски. Усе волосся спрямоване вперед до лоба
(рис. 13.13).Бажано,щобволоссянижньопотиличноїзонибулодовгим,бовоно
обов’язковомаєдіставатидотім’ятапоступовопереходитивкороткучілку.Че-
резскладністьвиконаннязачіскицьоготипутрапляютьсярідко.

Зачіска й тип волосся. Вибірвидузачіскизалежитьвідбагатьохчинників,
зокремайвідтипуволосся.Передусімцестосуєтьсяпроблемноговолосся,тобто
такого,щомаєкосметичнінедоліки.

Нормальне, здорове волосся легко укладати, воно довго тримає форму. Для
ньогопідходятьбудь-якізачіски—здовгогоабокороткоговолосся,зчілкоютощо.
Рекомендованінескладнізачіски,якіпідкреслюютьприроднукрасуволосся.

Масневолоссякращестригтиякомогакоротше.Аджедоглядатизакоротким
волоссям набагато легше: часто мити, сушити. Не бажано носити чілку. Прак-
тичною є зачіска з великими локонами, завдяки яким волосся брудниться по-
вільніше.Рекомендованолегкехімічнезавивання:вонознежирюєволоссяідо-
помагаєдовшезберігатизачіску.Якщонемаєбажанняпідстригатидовгеволосся,
алоконинепасують,тодікращеробитизачіскузефектом«мокроговолосся».

Сухеволоссязазвичаймаєпосіченікінці,можеламатися.Йомуважконадати
бажаноїформи,бовоно«розсипається».Рекомендованінескладнізачіскинаво-
лоссісередньоїдовжиниабокороткомуволоссі.Обов’язковопотрібнокористу-
ватисяспеціальнимизасобамидлядоглядузасухимволоссям.

Основнапроблематонкоговолосся—відсутністьоб’єму.Томунадтодовге
волоссябажановкорочувати,оскількипідвласноювагоювоновитягуєтьсяістає
щетоншим.Крімтого,короткомуволоссючиволоссюсередньоїдовжинилегше
надати об’єму за допомогою спеціальних косметичних засобів та інструментів.
Длятакоговолоссяактуальніступінчастістрижки,стрижки«зубцями»,негли-
бокефіліруваннятаоб’ємністрижки.

Тонке, рідке волосся легко вкладати, однак воно швидко втрачає набуту
форму.Рекомендованохімічнезавивання.Проділчасвідчасупотрібноперемі-
щуватинаіншусторону—тодіволоссявиглядатимепишнішим.Небажановід-
рощуватидовше,ніждоплечей.Довжинуволоссянеобхідноузгоджуватизйого

Рис. 13.10.  
Ацентральний тип  

зачіски

Рис. 13.11.  
Зворотний тип  

зачіски

Рис. 13.12.  
Концентрований тип 

зачіски

Рис. 13.13. 
Фронтальний тип 

зачіски
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об’ємом.Кінцістрижуть,тримаючилезоножицьперпендикулярнодоволосся.
Напотилицідлянаданняоб’ємуволоссякращепідрізатиступінчасто.

З кучерявим волоссям працювати досить складно. Хоча для такого типу во-
лоссязастосовуютьбудь-якітехнікистрижки,зачіскананьомувиглядаєінакше,
ніжнапрямому.Кучерявеволоссяможебутихвилястеабозакрученемаленькими
кільцями.Вономожематирізнуструктурутагустоту.

Упроцесіроботизкучерявимволоссямпотрібновраховуватитаке:
•післявисиханнякучерявеволосся«підстрибує»подовжинізначнобільше,

ніжпряме(довжинакожногопасмазменшуєтьсяна2,5см);
•длятакоговолоссявикористовуютьгребінецьізрідкимизубцями;
•у зачісці кучеряве волосся має природний «ступінчастий» вигляд. Якщо

необхідностворитиформузчіткимикутами,длякучерявоговолоссявикористо-
вуютьменшікутивідтягування,ніждляпрямого;

•цей тип волосся має більший об’єм, тому для нього підходять подовжені
стрижки,які«обтяжують»форму,щобволоссянестирчало;

•кучеряве волосся не рекомендують стригти бритвою. Стрижка бритвою
ослаблюєкутикулу,іволоссящебільшезакручується;

•необхідноретельнодобиратиметодифілірування.Кращеобратиметодці-
леспрямованоговрізаннядлязменшеннямасиволосся;

•кучерявістьволоссяможназменшитизадопомогоюкондиціонера;
•наступінькучерявостівпливаєвологістьповітря;
•випрямитиволоссяабонадатийомуіншоїформиможназадопомогоюспе-

ціальнихкосметичнихзасобівтаінструментівдлягарячогоукладанняволосся.
Типи обличчя.Ідеальноювважаютьовальнуформу

обличчя. Існують також кругла, трикутна, ромбопо-
дібна,квадратна,прямокутнатощо.

Формуобличчявизначаютьзатакимипараметрами
(рис. 13.14):

• висота обличчя(1)—цевідстаньвідкрайовоїлінії
ростуволоссяпосереднійлініїобличчядопідборіддя;

• ширина лоба(2)—відстаньміжкрайовимиліні-
ями росту волосся від правої скроні до лівої через се-
рединулоба;

• ширина вилиць (3) — відстань між вилицями в
найширшомумісці;

• ширина підборіддя(4)—відстаньнарівні1смвідйогокраю.
Овальне обличчяхарактеризуютьплавніпереходилінійлоба,скронь,щелеп

іпідборіддя,щоутворюютьовал(рис. 13.15, а).Найоптимальнішірозміри:ви-
сотаобличчя—18,5см,шириналоба—12,6,ширинавилиць—13,ширинапід-
боріддя—5,2см.

Трикутне обличчямаєширокуділянкулобатавилицьірізкозвужуєтьсядо
підборіддя(рис. 13.15, б).Орієнтовнірозміри:висотаобличчя—18,5см,ширина
лоба—12,5,ширинавилиць—13,ширинапідборіддя—3,5см.

Ромбоподібне обличчя має дуже широкі вилиці та вузькі лоб і підборіддя
(рис. 13.15, в).Орієнтовнірозміри:висотаобличчя—18,5см,шириналоба—11,2,
ширинавилиць—14,ширинапідборіддя—4,4см.

Рис. 13.14.  
Визначення форми 

обличчя
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Прямокутне обличчя—цевидовженеобличчязвисокимлобомідовгимпід-
боріддям(рис. 13.15, г).

Круглим обличчямвважаютьобличчя,уякомувисотаперевищуєширинуне
більше,ніжна3см(рис. 13.15, ґ).Орієнтовнірозміри:висотаобличчя—18,5см,
шириналоба—12,6,ширинавилиць—15см.

Квадратне обличчя—різновидкруглого,алезширокоюнижньоющелепою,
щовідповідаєрозмірамлоба(рис. 13.15, д).

Грушоподібне обличчя—різновидтрикутногообличчязвершиноюналобі.
Дляньогохарактернівузькийлобiширокепідборіддя (рис. 13.15, е).

Моделювання зачісок залежно від форми обличчя.Дляотриманняпозитив-
нихрезультатівупроцесімоделюваннязачіскинеобхідновраховуватитенденції
сучасноїмодивзачіскахімакіяжі,атакожрисиобличчяклієнта.

Завданняперукаря-модельєра—підкреслитиперевагийзамаскуватинедо-
ліки.Потрібноврахуватиформуголови,формуйрисиобличчя,профіль,посадку
голови,атакожзрістікомплекціюклієнта.

Рис. 13.15. Типи обличчя: а — овальне; 
б — трикутне; в — ромбоподібне; г — пря-

мокутне; ґ — кругле; д — квадратне;  
е — грушоподібне

а

в

ґ

б

г

д

е
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Змінамодивзачіскахістрижкахвиявляєтьсяпереважновзмінісилуетута
форми.Моднузачіскуможнапідібратидобудь-якоготипуобличчя,змінюючи
деталі відповідно до індивідуальних особливостей обличчя та фігури. Зачіска
можебутизчілкоюібезнеї,симетричноючиасиметричною, іззакритимиабо
відкритимивухами,алеїїсилуетіформаповиннібутиобов’язковомодними.

Майжекожномуобличчюпритаманнімаленькінедоліки.Неправильнодіб-
раназачіскаможезробитиїхпомітнішими,авдалаприховаєнедоліки,підкрес-
литьпривабливістьобличчя.

Добираючи зачіску, потрібно враховувати не тільки зовнішність, а й колір,
структурутапочатковудовжинуволоссяповсійповерхніголови.Вибірзачіски
залежитьтакожвідхарактеру,темпераменту,звичок,віку,стилюодягуклієнта.

«Чисті»типиобличчятрапляютьсядоситьрідко,частішебуваютьзмішані.
Овальне обличчявважаютьідеальним,таким,щоне

потребуєкорегування.Дообличчятакоготипупідходять
зачіски з чілкою або без неї, високі чи низькі, з відкри-
тимичизакритимивухами,зпроділомабобезнього,си-
метричнічиасиметричні(рис. 13.16).

Якщоклієнтамзовальнимобличчямпідходитьбудь-
яказачіска,торештутипівобличчязадопомогоюзачіски
наближаютьдоовального.

Для подовженого (прямокутного) обличчя харак-
тернівисокийлобівидовженепідборіддя.

Дотакогообличчяпасуєзачісказбічнимпроділом,
м’якоюхвилеюналобітазавиткаминащоках,щоство-
ритьвраженняовальноїформи(рис. 13.17).

Зачісказдовгоючілкоювізуальнозменшитьобличчя.
Підходять також короткі стрижки з високим начосом.
Вухакращезакрити.Але і звідкритимивухамизачіска
добре виглядатиме, якщо з-за них буде видно волосся.
Небажановідкриватилініюростуволосся,зачісувати
волосся вгору й назад, робити занадто пишні зачіски,
укладатикороткілокониналобітащоках.

За допомогою зачіски можна зробити менш поміт-
нимипевнінедолікиобличчя.Якщоналініїпідборіддязагнутиволоссявсере-
динуваликом,тоутворитьсявипуклагоризонтальналінія,якавізуальнозмен-
шить довжину обличчя. Добре виглядатиме також легка пишна зачіска, яка
обрамляєовалобличчя.Можнавиконатиприкореневехімічнезавивання.

Найширша частина зачіски має бути розміщена на рівні брів і поступово,
спускаючисьдонизу,звужуватисянарівнірота.Надовгомупрямомуволоссіне
рекомендованізачіскизвертикальнимилініями,якіподовжуютьобличчя.

Трикутне обличчя характеризують широкі вилиці та вузьке підборіддя.
Моделюючизачіску,потрібнопом’якшитирізкілініїпереходуміжвиличними
виступами та підборіддям. Найширша частина зачіски має проходити по лінії
мочоквух.Зачісканаволоссісередньоїдовжиниповиннабутивисокоюз гус-
тоючілкою.Довгаскошеначілказакриєзначнучастинулоба.Якщочілкагуста,
вонамаєзакінчуватисятрохивищеперенісся.Можнавикористатилегкийначіс.

Рис. 13.16. Зачіска до 
овального типу 

обличчя

Рис. 13.17. Корегу-
вання прямокутного 

обличчя
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Прийнятнатакожвисоказачісказгустоюпрямоючіл-
кою (рис. 13.18).

Молодим жінкам пасуватиме зачіска з волосся се-
редньоїдовжини.Надовгомуволоссіроблятьхвилі,які
спадаютьналоб,ізавиткибілящік.Збоківволоссяза-
чісуютьназадівгорутавкладаютьпишнішебіляшинь-
йонузлоконівнамаківці.

Кругле обличчявирізняютьшироківилиці,суціль
налініябезрізкихпереходіввідвилицьдопідборіддя.
Рекомендований силует зачіски, який розширюється
відвухугору,скошенічілкатапроділ,асиметричназа-
чіскатаподовженістрижки(рис. 13.19).Нерекомендо-
ванізачіскизкруглимсилуетом,якийповторюєформу
обличчя,ігладкозачесаневолоссявідобличчя,прямий
проділ.

Корегується коротким пишним волоссям тім’яної
зонитадовгимипасмами,якіобрамляютьобличчя.

Для квадратного обличчя характерні широкі
нижнящелепаталоб,найширшоючастиноюобличчяє
щоки.Обличчятакоготипувиглядаєгрубуватим,тому
рекомендуютьскористатисяасиметричнимиформами.

Квадратне обличчя виглядатиме більш овальним,
якщозбоківналініїлобавонообрамленем’якимилі-
ніямиволосся.Підійдутьскромнізачіскизневеликим
об’ємом на маківці. Довжина волосся має бути нижче
підборіддя;кращевикористовуватибічнийпроділ.Ре-
комендованакоротказачісказм’якоюхвилею,щоспус-
каєтьсяналоб.Бічнілоконимаютьобрамлятиобличчя,
трохи закриваючи щоки. Широкий лоб можна при-
ховати короткою чілкою. Роздвоєння чілки має бути
трохизбокувідуявноїверхньоїлініїподілуобличчяна
двіполовини(рис. 13.20).

Лінії деталей зачіски, які перетинаються в різних
напрямках,добрезгладжуютькутиобличчя.Можната-
кожначесативолоссянапотилиціта збоків.Зтаким
типом обличчя не варто відкривати чоло й зачісувати
волоссяназад,боцепідкреслитьквадратнуформуоб-
личчя.

Ромбоподібне обличчя корегують подовжені
прядкинаскроневихзонахікороткеволоссяпотилич-
ної зони. Кінці волосся укладають на обличчя, проділ
боковий(рис. 13.21).

Грушоподібне обличчякорегуютьпишноюзачіскоюнатім’янійзонітаподов-
женимипрядкаминавколообличчя(рис. 13.22, с. 182).Довжинаволосся—до
підборіддя.Дляцьоготипуобличчянайкращепідходитьградуйованекаре.

Рис. 13.18. Корегування 
трикутного обличчя

Рис. 13.19. Корегування 
круглого обличчя

Рис. 13.20. Корегування 
квадратного обличчя

Рис. 13.21. Корегування 
ромбоподібного обличчя
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Великезначеннямаєтакожформа голови.Їївизначаютьнадотикпідчасроз-
чісуванняволосся.Уперукарськiйсправiформуголовивизначаютьза їїпоти-
личноючастиною(рис. 13.23).

За допомогою правильно дібраної форми зачіски можна візуально змінити
формуголови.

Типи профілів.Завждипотрібнозвертатиувагунапрофільклієнта,заякиму
процесімоделюваннязачіскичастовизначаютьїїтип.

Прямий профільвважаютьідеальним(рис. 13.24).Дообличчязтакимпро-
філемпасуютьзачіскивсіхтипів.

Випуклий профільвирізняєзгладженалініялобатапідборіддя(рис. 13.25).
Вінпотребуєчiлкиаболоконівулобнійзоні.Волоссягладколягаєнапотилицій
пишнообрамлюєщокивнапрямкудопідборіддя.

Для ввігнутого профілю характерні
випуклілобіпідборіддя,тодіякіншічас-
тини обличчя неначе ввігнуті всередину
(рис. 13.26).Підійдем’якаплавналініяза-
чіски,ледьпіднятавгорунапотилиці.Не
вартозакриватилобволоссям.

Людина з будь-яким типом обличчя
може мати довгий або маленький кир-

патийніс,відстовбурченівуха,короткуабодужедовгухудушию,великіриси
обличчя, низький або високий лоб, плоску потилицю, облисіння або залисини
тощо.

Такінедолікиможнаприховатиабовізуальнозменшитизадопомогоюпра-
вильнодібраноїзачіски.Якщоформа голови приплюснута,апотилицяплоска,то
такийдефектмаскуютьвисокоютапишноюзачіскою,начосом.Можнавикорис-

Рис. 13.22. Корегування 
грушоподібного обличчя

Рис. 13.23. Форми голови: а — плоска потилиця;  
б — витягнута потилиця; в — увігнута потилиця

a б в

Рис. 13.24. Прямий профіль Рис. 13.25. Випуклий профіль

Рис. 13.27. Увігнутий профіль
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татишиньйончинакладніпасма.Длянаданняволоссюпишностіроблятьтакож
завивання.

Клієнтові зі стиснутою формою голови можна рекомендувати зачіску, яка
створитьілюзіюправильноїформи.Волоссяпотрібностригтинатакудовжину,
щобповністюзакритивуха,однакнедовшерівнялініїпідборіддя.Кінціволосся
маютьбутипишними.Прицьомуперехідвідкінцівволоссядовухтребаробити
плавним,створюючиовальнулініюбоковихділянокзачіски.Доречнотакожви-
ділитидеталямизачіскипотилицю.

Небажаноповністювідкривативухаабозалишати їхнапіввідкритими,що
завадитьдосягненнюплавноїовальноїлініїбоковихчастинзачіски,якієоснов-
ними.Такожневартозалишатидовгеволоссянашиї,боцепідкреслюєнепра-
вильну форму голови. Не можна забувати про лінії зачіски — у разі стиснутої
формиголовимаєбутименшевертикальнихліній.

Звікомучоловіківз’являютьсязалисининаскроняхаболисинанамаківці.
Длямаскуванняцихнедоліківможнавикористатидовгіпасмасусідніхзон.

Плоскеобличчябажановідкрити,аосновнідеталізачіскипереміститиназад.
Неповиннобутирізкихпереходіввідобличчядозачіски.Зачіскамаєплавно

поєднуватисязлінієюобличчя,приховуючийогоплоскуформу.Особливуувагу
необхідноприділитистрижцінапотилиці.Вонамаєбутитрохивидовженоїформи.

Якщовзачісціпереважаютьпишнікільцяйлокони,таразомзвидовженоюфор-
моюстрижкинапотилиціцедопоможеприховатинедолікиобличчя(рис. 13.27).

Не рекомендують закривати обличчя деталями зачіски, які нависають над
ним.Невартотакожперевантажуватизачіскувертикальнимипрямимилініями,
якінесуміснізплоскоюформоюобличчя.

Дляобличчязтонкими рисамирекомендуютьзачіски,уякихусідеталідрібні
тапишні.Тодізачіскабуденібипродовженнямобличчя.Обличчямаютьобрам-
лятилегкікільцяталокони.Доречноюєзачіска,уякійволоссянезакриваємо-
чоквух(рис. 13.28).

Нерекомендуютьзачіски,деталіякихпідкреслюютьконтрастміжобличчям
іволоссям.Требапам’ятати,щоконтрастміжбудовоюобличчятадеталямиза-
чіскинебажанийдляобличчябудь-якоготипу.Увинятковихвипадкахзадопо-
могою контрасту можна досягти більшого ефекту, однак подібні зачіски дуже
складнідлявиконанняіпотребуютьвисокоїпрофесійноїмайстерності.

Дляобличчязвеликими рисамиелементизачіскиповинніматиплавніпере-
ходизавдякивільнимнапівпрямимлініям.Характернідеталізачіскимаютьза-

Рис. 13.27. Коре-
гування плоского 

обличчя

Рис. 13.28. Коре-
гування тонких рис 

обличчя

Рис. 13.30. Коре-
гування зачіскою 

великого підборіддя

Рис. 13.29. Велике  
підборіддя
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лишатиобличчявідкритим.Виняткомможебутичілкаскошеноїформи,щоза-
криваєчастинулоба.Лініяростуволоссянавколообличчязалишаєтьсявільною.

Обличчязвеликими рисами та випуклим підборіддям(рис. 13.29, с. 183),можна
виправитигладкоюзачіскою,основнідеталіякоївиконуютьподалівідобличчя.
Легкілокони,щоспадаютьналоб,пом’якшуютьрисиобличчя(рис. 13.30, с. 183).

Неможназалишативідкритимивуха,оскількицевізуальнозбільшуєнижню
частинуобличчя,аважкепідборіддятакирпатийнісвиступаютьнапереднійплан.

Дляжінокзважким підборіддямрекомендуютьзачіски,уякихосновнуувагу
привертатиме бокова частина зачіски біля щік, завдяки чому недолік обличчя
будеменшпомітним.Чілкавтакійзачісцітакожвідвертатимеувагу.Формачілки
немаєзначення.Довжинаволоссямаєбутитрохивищавідлініїпідборіддя.

Не рекомендують зачіски, усі деталі яких сконцентровані на потилиці, зо-
кремапучок.Хочатаказачісканібитомаєвідволікатиувагувідважкоїщелепи,
насправді цього не відбувається. Тому за важкої щелепи не можна відкривати
обличчя.Непотрібновключативзачіскудеталі,якістворюютьвраженнякон-
трастузпідборіддям.Необхіднознайтитакерішення,заякогодеталізачіскивід-
далятимутьвідобличчя,переходячиувеликічималіформи.

Для клієнта з вираженим підборіддям рекомендують зачіски з напівзакри-
тимивухами.Неможназалишативолоссянижчемочоквух.Цейприйомдопо-
магає приховати підборіддя, зробити його майже непомітним. Основні деталі
зачіскиконцентруютьсявїїверхнійчастинійопускаютьсянаобличчядолінії
розрізуочей.Такавидовженаформастрижкинадаєзачісцізавершеногосилуету,
компенсуючиоголеністьлініїпідборіддя.Чілкаможебутидовільноїформи,але
неповиннаповністюзакриватилоб.Кращимваріантомєскошеначілка.

Дляобличчязі нечіткою лінією підборіддярекомендуютьвисокузачіску,важ-
ливоюлінієюякоїєволосся,спрямованедогори.Прицьомувідкриваєтьсялінія
підборіддя.Цяформазачіскиособливоприкрашаєнемолодеобличчя.Деталіза-
чіскимаютьбутидостатньострогими,оскількизайвалегкістьможезбігатисяз
лінієюпідборіддя.Прицьомучілкамаєбутичіткоокреслена.

Нерекомендуютьзачіскузповітрянихлоконівполініїпідборіддя.Вонапри-
вертатимеувагудорисобличчя,якінеобхідноприховати.Неприйнятнатакож
зачіска,уякійпереважаютьпрямівертикальнілінії.Відсутністьчілкизіпсуєза-
гальнийвиглядзачіски.

Дляобличчяз широкими вилицямирекомендуютьзачіскиздовгоговолосся,
якіповністюзакриваютьвиступивилиць.Майжевсідеталізачіскизосереджені
спереду,унижнійчастиніобличчя.Зачіскаможебутиякізчілкою,такібезнеї.

Можназробитикороткийнапівпроділ—прямийабоскошений.Другийварі-
антнадаєзачісціпевноїасиметричності,щовідволікатимеувагу.Неменшваж-
ливурольвідіграєформазачіски.Рекомендуютьконусоподібнузачіску,уякій
найвищоюточкоюбудепотилиця.

Уразідовгого носу неварторобитизачіскиіззачісуваннямволоссяназадта
укладатийогогладко.Візуальнодовгийнісможнаприховатипишноюзачіскою
злоконами,спрямованимидообличчя(рис. 13.31).Проділкращезробитиско-
шеним.Такожрекомендуютьгустучілку,пишнуоб’ємнузачіскузначосомабо
волосся,зібранеу«хвіст».
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Дляобличчязкирпатим носомнайбільшепідійдезачіска,уякійлініїповто-
рюютьйогоформу.Волоссяможебутиподовжене,алененижчемочоквух.За-
чіскамаєбутипишною,акінціволосся—підкрученівгору(рис. 13.32).

Нерекомендуютьзачіски,уякихпереважаютьпрямілінії.Таказачіскатане-
правильноспрямованілоконитількипідкреслятьнедолікиобличчя.Небажана
такождовжинаволосся,заякоївухаповністюзакриті.

Дляобличчязмаленьким носомрекомендуютьзачіску,якачіткопідкреслює
профіль.Утакомуразіволоссязобличчябажаноприбрати,бовоно«затінятиме»
ніс.Узачісціможнавикористатидрібнілоконитакільця(рис. 13.33).

Неварторобитигуступружнучілку.Використаннявеликиххвильілоконів
такожакцентуєувагунамаленькійформіноса.

Високий лобзакриваютьчілкою.Ценайефективнішийспосіб.Рештуволосся
зачісуютьвідобличчя(рис. 13.34).Чілкамаєбутипишною,довгою.

Низький лобзакриваютькороткоючілкою.Волоссявтакійзачісціукладають
крутодогоривідчілки,нібиподовжуючилініюлоба.Вухабажановідкрити.Без
чілкинизькийлобможнаприховати«коком»(рис. 13.35).Нерекомендуютьза-
чіски,уякихнижнячастинаширшазаверхню.

Уразіблизько розташованих очейнеобхідноуникатизачісокзнизькоючіл-
кою,аволоссязобличчякращеприбрати(рис. 13.36).

Обираючи зачіску, необхідно враховувати зріст і фігуру клієнта. Зокрема,
людямневисокогозростунепідходятьоб’ємнізачіски,ависоким—маленькі.

Жінкам високого зросту не підійдуть як дуже висока, так і дуже гладка за-
чіски. Не рекомендують також дуже короткі стрижки або довге розпущене во-
лосся.Гладкозачесаневолоссявізуальнозменшуєоб’ємголовийнібизбільшує
зріст.Найкращийваріантдлялюдейвисокогозросту—волоссясередньоїдов-
жини.

Рис. 13.31. Корегування  
обличчя з довгим носом

Рис. 13.32. Корегування  
обличчя з кирпатим носом

Рис. 13.33. Корегування  
обличчя з маленьким носом

Рис. 13.35. Корегування  
низького лоба

Рис. 13.36. Корегування  
близько розташованих очей

Рис. 13.34. Корегування  
високого лоба
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Жінкамсереднього зроступідійдутьзачіскизволоссясередньоїдовжинита
довгоговолосся,атакожстрижки.

Жінкамнизького зростунеможнаробитиоб’ємнізачіски,щобнепорушити
пропорціїфігури.Їмбільшеличитимутьпучкиабовузлиздовгоговолосся,які
відкриваютьшию.

Худим жінкам з маленькою головою не рекомендують короткі чоловічі
стрижки,боцелишепідкреслитьїхнюмініатюрність.Найкращеробитизачіски
середньогооб’єму.

Короткустрижку,атакожгладкеволоссянерекомендуютьіповнимжінкам,
оскількицевізуальнозменшуєоб’ємголови.Неварторобитийдужеоб’ємніви-
гадливізачіски—кращезапропонуватимоднустрижкувеликимихвилями.

Окрімзростуйповноти,необхідновраховуватизагальнийсилует фігури.
Жінкамізширокими стегнаминеможнаробитигладкізачіски,боголовави-

даватиметься маленькою. Результат буде таким самим, якщо в жінки великі
груди. Волосся має бути максимально пишним, щоб не привертати надмірної
увагидогрудейiстегон.

Для фігури з довгою худою шиєю підійдуть зачіски з
волосся середньої довжини, підстриженого трохи нижче
підборіддя(рис. 13.37).Такожможнавізуальновкоротити
шию,опустившинанеївузолабохвиліздовгоговолосся.
Зачісканеповиннабутизанадтопишною,інакшешияви-
глядатимещедовшоюітоншою.Якщонашиїєямочка,її
потрібно прикрити волоссям. Не варто піднімати зачіску
високонапотилицютаповністювідкриватишию.

Для фігури з короткою шиєю рекомендують зачіски,
які створюють ілюзію довгої шиї. Для цього волосся на
шиї(окантовування)стрижутьуформіподовженогомису
(трикутником) або зачісують його догори на потилицю
(рис. 13.38). Для такого типу обличчя не рекомендують
дуже коротку стрижку. Довге волосся зачісують догори й
роблятьзачіскунаверхніхділянкахголови.

кольоротип. Образ можна змоделювати не тільки за
допомогою форми й об’єму. Правильно підібрані колір і
відтінок також підкреслять привабливість людини та ви-
правлять недоліки. Не завжди кольори, які подобаються
жінці,збігаютьсязтими,якінайбільшеїйличать.

Однієюзідейдоборукольорівдообличчяєтеоріяпо-
ділукольоротипівзапорамироку.

Дужепоширенийтеплийініжнийвесняний кольоротип.
Шкіра. У представниць цього кольоротипу шкіра дуже тонка, майже про-

зора,кольоруслоновоїкістки,інодінабуваєрожевоговідтінку.Частовиступає
рум’янець зазвичай світло-персикового відтінку. Засмагає така шкіра погано.
Можутьвиступитиніжнівеснянки.

Волосся.Тепле,світле,звідтінкомстиглоїпшениці,рідкогомеду,соломи—
саме таке волосся у представниць весняного кольоротипу. Ідеться тільки про
теплікаштанові,мідніабобурштиновівідтінки.Темніших,ніжтеплийкаштан,

Рис. 13.37.  
Корегування довгої 

худої шиї

Рис. 13.38.  
Корегування  

короткої повної шиї
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кольорівувеснянійпалітрінебуває.Структураволоссядоситьтонка,вономоже
бутитрішкипухнастимізлегкакучерявитися.

Очі—блакитні,зелені,сіріабокарі.
Брови та віїчастотогожвідтінку,щойволосся,але,якправило,значносвіт-

лішізаволосся.
Губи.Натуральнийпігментгубдужетеплий,зніжнимжовтимабопомаран-

чевимвідтінком,найчастішевабрикосово-кораловійпалітрікольорів.
Літній кольоротипналежитьдохолодноїпідгрупикольоротипів.
Шкіра тонка з помітними блакитними судинками й червонуватими капіля-

рами.Шкіраможебутияксвітлою,такісмаглявою(бежевою,оливковоюабопор-
целяновою),алезавждиусвоїйосновіматимехолоднийпідтон.

Темнішашкіралегкозасмагає,асвітла—швидко«згоряє».Частовиступають
сіро-коричневівеснянки.

Волосся.«Літні»дівчата—блондинкиаборусяві.Відтінкиможутьбутипо-
пелястими, світло- й середньо-русявими, а також сіруватими та трохи «миша-
чими».Теплого(рудого)відтінкувнихнемаєзовсім.

Очі —відзеленого,блакитногоігоріховогодонасиченогосірогоабосинього.
Брови та віїзавждирусяві,алевідтінкиможутьвідрізнятися.Буваютьсвітло-

коричневійдоситьтемні,алезавждипрохолоднихвідтінків.
Губи ніжного рожевого кольору, однак неяскравого. Натуральний відтінок

губмайжезливаєтьсязішкіроюобличчя.
Осінній кольоротип—найтеплішийупалітрі.
Шкіра—рівна,безпочервонінь,незначнихнедоліків,теплихвідтінків,найчас-

тішекольоруслоновоїкісткиабошампанського,атакожперсикового.Рум’янець
світло-цеглянийабоперсиковийвиступаєнечасто.Світла«осіння»шкіразасма-
гаєпомірно,темна—легкойзасмагатримаєтьсядовго.Шкірастаєбронзовоюіз
шоколаднимвідтінком.

Волосся—зазвичайгусте,буваєкучерявеабопухнасте.Відтінок—відмідно-
русявогодоморквяно-рудого.Трапляєтьсятакожмідне,насиченомедове,темно-
каштановеволоссятеплихвідтінків.

Очі—каріабозелені.Відтінки—відсмарагдудоочерету,відбурштинудо
молочногошоколаду.

Брови та вії.Якправило,бровигармоніюютьізволоссям,авіїчастобувають
світло-коричневійнавітьрудуваті.

Губимаютьколірбеж—чистийнатуральний,бездомішок.
Зимовий кольоротиподинзнайбільшконтрастних.Цехолоднагрупа.Зов-

нішністьзазвичайефектнатаяскрава,їїможнасміливопідкреслювати.
Шкіра має легкий блакитний відтінок. Спектр кольорів може варіюватися

відприємногооливковоготонучерезбежевийдопорцеляновогойрожевуватого.
Веснянкинатакійшкірімайженез’являються.

Волоссянайчастішемаєколірвідчорногойкаштановогодопопелястихвід-
тінків (брюнетки й «холодні» шатенки). Украй рідко трапляються «зимові»
блондинкизхолоднимвідтінком.

Очі—яскраві,колір—чорний,карий,зелений,сірий,блакитнийабосиній.
Брови та вії—такогожвідтінку,яківолосся.
Губи.Відтінок—сливовийаботакий,щопереходитьурожевий ібузковий

кольори.
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13.2. ОсНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРАКТИЧНОГО МОДЕлЮВАННЯ  
ЗАЧІсОК ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

повсякденні ділові зачіски. Ділові зачіски орієнтовані на нові модні рі-
шення,алезалишаютьсястриманими,звичнимидлясприйняття.Вонинескладні
увиконанні,зобмеженоюкількістюдеталей,стриманимдекором.Такізачіски
маютьбутизручними,елегантними,створювативраженнязібраності,цілеспря-
мованості,діловогонастрою.

Сучасні тенденції виявляються в силуетних формах стрижок, у характері
окремихелементів ідеталей.Наосновіоднієїстрижкиможнавиконатикілька
різнихзачісокзалежновідстилюодягуйобставин.

Модними деталями жіночих коротких стрижок можуть стати філіровані
чілки,різніформиокантуванняскронь,окреміподовженіпасма,якіконтрасту-
ютьіззагальноюкороткоюдовжиноюволосся (рис. 13.39).

Довгеволоссяможназачісуватисиметричнойасиметрично(рис. 13.40).Кра-
сиво виглядає волосся, зібране вгорі або зачесане назад. Завжди актуальні ва-
лики,коси,пучки,«хвости».

Моделюваннячоловічихділовихзачісокпринциповоневідрізняєтьсявіджі-
ночих.Увиборізачісокчоловікизазвичайконсервативніші,їхнізачіскилаконічні,
чіткі,стримані,ґрунтуютьсянамоделяхкласичногоабоспортивногостилю.

Формизачісоккласичногостилювідходятьвідусталенихканонів.Назміну
тенденціїподовженняволоссянижньопотиличноїзониприходитьінша—його
сильне вкорочення. Подовжене волосся лобно-тім’яної та верхньопотиличної
зонстворюєнетрадиційнийритмпрямоговолосся(рис. 13.41).

Елементамимодногостилюкласичнихчоловічихзачісокзалишаютьсябаки,
довжину,формутатехнологіювиконанняякихперукар-модельєрвизначаєінди-
відуально(рис. 13.42).

Рис. 13.39. Повсякденні зачіски  
з короткого волосся

Рис. 13.40. Повсякденні зачіски  
з довгого волосся

Рис. 13.41. Повсякденні  
чоловiчi зачіски

Рис. 13.42. Баки в класичній  
чоловічій зачісці
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Зачіски для занять спортом і відпочинку мають зберігати форму, незва-
жаючинаактивнийрух.Спрямуванняволоссязазвичайвідповідаєприродному
напрямкуїхньогоросту(рис. 13.43).Зачіскидоповнюютьпростимиаксесуарами:
прогумованоютасьмою,еластичнимипов’язками,затискачами.

Зачіски для танцювальних вечорів, дискотекможутьбутияскравими,ори-
гінальними (рис. 13.44). Бажаного ефекту стильності й енергійності досягають
завдякимонолітностізачісокзпучками,залакованимначосомабодинамічності
зконтрастнимиоб’ємамийдовжиною.Вобохвипадкахрезультатукладанняпо-
силюєзастосуваннякольоровихлаків,туші,яскравихаксесуарів,постижерних
деталей—чілок,кіс,локонів,окремихпасом.

Святкові зачіски вирізняються ошат-
ністю, вони прикрашають людину, підкрес-
люють її неповторність, мають ознаки уро-
чистості,святковості.

Діапазон призначення святкових зачі-
сокдоситьширокий:длядомашньогосвята,
відвідання театру, концерту, для офіційних
урочистостей,знаменнихподійужиттілю-
дини,наприкладзакінченнянавчальногоза-
кладу,весілля,ювілею(рис. 13.45).

Длясвятковихзачісокхарактерні:
•нейтральніформи—невимушені,компактні,простійлаконічні,стримані

за стильовим рішенням, які відображають класичне трактування можливостей
сучаснихтехнологійівимогмоди;

•активніформи—складні,декоративні,динамічнійрухомі,уякихзастосо-
вуютьвисокохудожні,багатоелементні,зокремаіфантазійні,рішення.

Створюючи зачіску, ураховують стиль поведінки й індивідуальні риси лю-
дини,їїстатуру,художнєвирішеннясвятковогокостюма.

Домоделюваннязачісокзастосовуютьдваосновніпідходи:
• виконання кардинально нової зачіски, нетрадиційної для конкретної лю-

диниформийоздоблення;
• видозміна звичайної, традиційної форми зачіски, надання їй декоратив-

ності,художньоїнасиченості.
Вечірні зачіскистворюютьзавдякипоєднаннюрізнихстилів.Зачіскаможе

бутияккласичною,так ісучасною.Ознакамисучасноївечірньоїзачіскиєлег-
кістьішвидкістьвиконання.Ниніклієнтивідмовляютьсявідскладнихзачісок,

Рис. 13.44. Зачіски для дискотек,  
танцювальних вечорів

Рис. 13.43. Спортивні  
зачіски

Рис. 13.45. Вечірні святкові зачіски
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аперукарінепропонуютьнагромадженняволосся.Перевагунадаютьпоєднанню
пасомпрямогойнакрученоговолосся,комбінаціямволосся,зібраногоу«хвости»,
різноманітнимзавиткаміплетінню.

Виконуючизачіскиздовгоговолосся,застосовуютькомбінаціїзбуклів,ва-
ликів,пучків,плетіннясіткою,джгутами,косами.Створитивраженнявласного
довгоговолоссядопомагаютьпостижернівироби—шиньйони,«хвости»,пасма,
клеєніприкраси.Зачіскуприкрашаютьдекоративнимипроділами.Доповненням
дозачіскиможутьбутизаколки,прикраси,біжутерія(рис. 13.46).

Усвятковихзачіскахдлячоловіківтакожзастосовуютьукладаннязгелемабо
воском.Увагуакцентуютьначілці,надаютьїйрізноїформи,розміру,напрямку
(рис. 13.47). Компактності й аскетичності чоловічим зачіскам додають широкі
абовузькіборозни,розміщенізапевниммалюнком.

Весілля — особлива подія в житті лю-
дини.Уцейденькожнанареченамріємати
казковевбранняінеменшказковузачіску.
Весільна зачіскамаєбутиніжною,роман-
тичноютавиразною.Їївиконуютьзураху-
ванням весільного ансамблю — сукні, го-
ловногоубору,прикрас.Наформузачіски
впливає вибір нареченою фати, діадеми,
білосніжногобоачикапелюшка.

Для довгого волосся характерні зачіски з локонами, завитками, плетінням,
косами(рис. 13.48).Волоссягладкозачісуютьдогориабосиметричнозашпилю-
ютьнапотилиці.

Короткеволоссявкладаютьборознами,гребенями,хвилями,залишаютьрів-
нимабозавиваютьокреміпасма.

Урочистості зачіскам для наречених надають прикраси — атласні банти,
стрічки,мереживо,штучніквіти,заколкизнамистинами,перлинами,кількість
тамісцефіксуванняякихповинногармонійнодоповнюватихудожнійзадум.

Зачіскидлянареченогобільшстримані,класичні,ураховуютьмоднітенден-
ціїзачісок.

Видовищні зачіскипризначенідлядемонстрації,вониістотновідрізняються
відзвичнихібуденнихмоделей.

Сучаснізачіскидля театруабоциркових виставзумовленіролями,яківи-
конуютьактори,образами,уяківониперевтілюються.Такізачіскидоповнюють
відповіднікостюмитагрим.Вонивідображаютьпевнуісторичнуепоху,особли-
востііміджуартистаабостворюютьсяуфантазійномуключі.

Рис.13.46. Вечірні зачіски Рис. 13.47. Чоловічі зачіски

Рис. 13.48. Весiльнi зачіски
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Зачіскам зірок естради(які їхнімкостюмам)частопритаманнаекстрава-
гантність,щосприяємиттєвомувпізнаваннюзірки,вирізненнюїїз-поміжінших.
Певні ознаки художнього образу навіть перебільшують. Однак усе це доречно
саменасценівпоєднаннізнадпотужнимзвучаннямсучасноїмузики,особливос-
тямисценічногоосвітлення,вумовахфеєричногоестрадногодійствавконцерт-
нійзалічинаекранітелевізора.

Зачіски високої моди, подіумні зачіскивідрізняютьсяавангардністютане-
традиційністю, мають елементи перспективної моди, відображають тенденції
розвиткуперукарськогомистецтва.Вонипризначенідлявузькогоколалюдейі
можутьзалишитисянеадаптованимидляширокогозагалу.

Під час презентації колекції одягу зачіски моделей відступають на другий
план,хочапов’язанізкостюмом,образом,створенимнаподіумі.Незважаючина
моднийхарактер,зачіскаможебутинейтральною.Учасникампоказумоддово-
дитьсянеодноразовоперевдягатисяврізнікостюми,томунеобхідно,щобзачіска
пасуваладорізногоодягуйзберігаласяпідчасперевдягань.

Експериментальнітафантазійнізачіскиможутьматиекстравагантнуформу
йвигляд,несподіванілінії,сполученнякольорів,технікідеталей.Дляниххарак-
терненайширше,порівняноз іншимизачісками,застосуваннякаркасів,пости-
жернихвиробів,доповнень.

Перспективнізачіскивбуденномужиттіпочинаютьсприйматийутілювати
спочаткуавангардисти,азгодоміширокийзагал.Щобзапропонуватиклієнтам
відтворенняподіумнихзачісок,перукармаємислитиоригінально,сміливо,добре
володітитехнікоюстрижки,матидостатнійдосвідроботи.

Упрактичнійроботіперукарічасомотримуютьзамовленнянавиконаннязачі-
сок,запозиченихізжурналів,фотографійзірокестрадитакіно.Утакихвипадкахпо-
трібнопояснитиклієнтам,чимкеруютьсямодельєри,створюючивидовищнізачіски
йчомунеможнамеханічнопереноситиїхупобут,абажановноситипевнікорективи.

Конкурсні зачіски. Зачіска, представлена на конкурсі, має бути не тільки
неординарною, вирізнятися з-поміж інших, а й відображати авторський стиль
перукаря,йогобаченнярозвиткумоди.Конкурсназачіскаповиннавідповідати
номінації,уякійзмагаютьсяконкурсанти(рис. 13.49).

Готуючисьдоконкурсу,потрібнопродуматикомпозиційнепоєднаннязачіски
зодягомтааксесуарами.Дужеважливодібратимодель,відзовнішніхданихякої
(кольору,типутастануволосся,макіяжу,костюма),атакожумінняпредставити
зачіскузалежитьуспіх.

Оскількиконкурс—цезмагання,ароботумайстраоцінюєвисокопрофесійне
журі, необхідно продемонструвати майстерне виконання технологічних при-

Рис. 13.49. Конкурсні зачіски
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йомівіволодінняінструментом,чіткуорганізаціюробочогомісця,акуратність,
етичнуповедінку.

Конкурснімоделіабоїхніхарактерніознаки,деталі,колористичнірішення,
яківтілюютьсявпобутовихмоделях,можутьзначновидозмінитисяабозапочат-
куватистворенняновихрозробокчианалогів.

Конкурси різних рівнів передбачають участь у них перукарів-початківців,
учнівпрофесійнихнавчальнихзакладів,авторськихшкіл,коледжів,досвідчених
майстрівіпрофесіоналівміжнародногорівня.Длямолодихмайстрівцечудовий
шансвипробуватисебе,змагаючисьусвоїйвіковійкатегорії,атакожпідготовка
домайбутніхсерйознихстартів.

Навсіхрівняхконкурсипроводятьзаєдинимиправилами.Підсумкизмагань
аналізують,їхнірезультативраховуютьпідчасформуваннянаціональноїзбірної
зперукарськогомистецтва.Дляоб’єктивноїоцінкиконкурснихробітстворюють
суддівськугрупу,ускладіякої—титулованіконкурснімайстри,визнанінана-
ціональному та міжнародному рівнях. Право участі в міжнародних конкурсах
отримуютьлишепризеритапереможціконкурсівусвоїхкраїнах.

Українськімайстринеодноразовобралиучастьіставалипризерамиміжна-
роднихконкурсівуФранції,Нідерландах,Німеччині,Австрії,Латвії.

Співробітництвозколегами—учасникамитапочеснимигостями—зрізних
куточківсвітусприяєрозширеннюміжнароднихзв’язків іпідвищеннюпрофе-
сійногостатусуукраїнськихмайстрів.

КонкурснийрухвУкраїніставрушійноюсилоюрозвиткуперукарськогомис-
тецтва.Йоговдосконалення,пошукновихформдляпрофесійногозростанняіса-
мовираженнястимулюємолодихмайстрівіметрівперукарськоїмоди.

13.3. КОМПОЗИЦІЯ, ОсНОВНІ ЗАКОНИ

Художнєоформленнязачіскипов’язанезкомпозицією,тобторозміщенням
іспіввідношеннямїїскладовихчастин.Композицієюназиваютьірезультатцієї
дії — саму зачіску. Від того, наскільки вдало вирішена композиція, залежить
красайвиразністьформизачіски.

Упроцесіствореннямоделінеобхідновраховуватизакономірностіпобудови
зачіски,зокремаїїформуйсилует,лінії,колірволосся.Засобами,абоприйомами,
їхнього формування є пропорції, баланс, ритм, контраст і нюанс. Обов’язкові
умовикомпозиції—єдністьстилютаобразністьформи.

Створеннязачіскивідбуваєтьсязапевнимизаконамикомпозиції.
•Усі компоненти та композиційні засоби підпорядковані призначенню за-

чіски. Фантазійна зачіска недоречна на роботі або спортивному майданчику,
адовгерозпущеневолоссянеприпустименаофіційномуприйомі.

•У зачіски є композиційний центр. Він може розміщуватися на будь-якій
частиніголовийнезбігатисязгеометричнимцентромабовіссюсиметрії.

•Усікомпонентипов’язаніміжсобою,ураховуютьрисиобличчятафігуру
людини.Цейзаконґрунтуєтьсянамасштабності,тобтоспіввідношенніміжфор-
мою(об’ємом)зачіскитарозміромголови,деталямиобличчя,фігуроюлюдини.
Масштабністьзалежитьвідкольорутафактури.Зачіскаізсвітлоговолоссязда-
єтьсяоб’ємнішою,ніжзтемного.
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Отже,довершеноюможнавважатизачіску,уякійдругоряднепідпорядковане
головному,усікомпонентивзаємопов’язанійпануєврівноваженість.

Геометричний вигляд форми зачіски та її частин. Форма — це загальний
контурзачіски,видимийзусебіч.Вонатривимірнайзмінюєтьсязалежновідкута
зору.

Дляоцінюванняоб’ємноїформиважливідваракурси:виглядзачіскиспереду
тазбоку.Формадаєуявленняпроідеюзачіски,їїпризначеннятахудожнійза-
дум.Заповнюючиконтурдеталями,можнащебільшеувиразнитиідеюзачіски,
підкреслити декоративність її вирішення. Форму характеризує поверхня, а ха-
рактерповерхністворюютьлінії.Існуютьчотирибазовітипиліній.

Горизонтальні лініївідповідаютьузачісцізаширину,їхпомітноізцентраль-
ноїточкидоїхньогозакінчення(рис. 13.50).Горизонтальнілініїстворюютьвід-
чуттяспокоюімонументальності.

Вертикальні лініїспрямованізгоривнизабознизувгору.Подібнілініївза-
чісцівізуальноподовжуютьізвужуютьобличчя(рис. 13.51).Узачісцівониви-
ражаютьзлетабожнавпаки—рухуниз.

Діагональні лініїрозміщеніміжгоризонтальнимитавертикальними.Частоїх
використовуютьдляпідкресленняабопом’якшенняпевнихрисобличчя.Діаго-
нальнілініївикористовують,абипривернутиувагудозачіски(рис. 13.52).Вемо-
ційномупланівонистворюютьвідчуттярухутамінливості.

Ламанілініїнадаютьзачісціобтічноїформи,вониможутьобхоплюватиповне
колоабочастинукола.Можутьбутиспрямованігоризонтально,вертикальноабо
діагонально.Вдалепоєднанняцихлінійутворюєвзачісціхвилюаборух.

Зачіски з використанням лише одного типу ліній називають простими
(рис. 13.53).

Рис. 13.50. Горизонтальні 
лінії

Рис. 13.52. Діагональні лінії Рис. 13.51. Вертикальні 
лінії

Рис. 13.53. Зачіска  
з одним типом лінії

Рис. 13.54. Зачіска з  
лініями, що повторюються

Рис. 13.55.  
Контрастні лінії

Рис. 13.56.  
Проміжні лінії
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Паралельні лінії—пряміаболамані—повторюючись,роблятьзачіскуцікаві-
шою(рис. 13.54, с. 193).

Контрастні вертикальні та горизонтальні лініїсходятьсяпідкутом90°.Такий
ефектрізкогопереходустворюєнезабутнійобразісправляєособливевраження
(рис. 13.55, с. 193).

Проміжні лініїзазвичайламані,їхвикористовуютьдляпом’якшеннягоризон-
тальнихівертикальнихліній (рис. 13.56, с. 193).

Об’єм форми та її частин.Об’ємзачіскиможеілюзорнозбільшитиабозмен-
шитиобличчя.Наприклад,гладказачіскаробитьобличчявізуальнобільшим,а
об’ємна—меншим.Дрібнідеталівоб’ємнійзачісціпідкреслюютьїїоб’єм,аве-
ликі,навпаки,візуальнойогозменшують.

Маса форми та її частин.«Важка»і«легка»формивикликаютьрізніемо-
ційніоцінки.Щомонолітнішазачіска,томасивнішоювонавиглядає.Статична
формавидаєтьсяважчоюзатакусамуформу,алерухливу.

Максимальноїмасинабуваютьформи,наближенідокуба,циліндра,кулі.На
масуформивпливаєхарактервикористанихприкрас.

Колір i фактура. Ці елементи суттєво впливають на зовнішній вигляд за-
чіски.Якщовмоделяхзістатичнимиформамивиправданевикористаннябілого,
чорногойрудогокольорів,товрухливихформахцікольорименшефективні.

Колір впливає на відчуття легкості (світлі кольори) і важкості (темні ко-
льори).Світлітонинаближаютьізбільшують,темні—навпаки.Натемномутлі
всііншікольорисвітлішають,анасвітлому—темнішають.Використанняоптич-
нихілюзійвідкриваєпередмайстромвеликіможливості.

Коліртіснопов’язанийізфактуроюволосся(товщина,блиск,еластичність).
Поняття«фактура»уключаєтакожхарактерповерхнізачіски.Відфактуриво-
лосся залежить створення конструктивних і декоративних ліній: чіткою лінія
будечиневиразною,пружнийзавитокчислабкий,триматиметьсяформачині.

Силует — площинне зорове сприйняття об’ємної форми, чітко обмеженої
контурами.Заступенемприляганнязачіскидоголовисилуетиумовноподіля-
ютьнатригрупи:

• скульптурний, або прилягаючий, силует (рис. 13.57) повторює форму го-
лови,підкреслюєякїїкрасу,такінедоліки;

• декоративний силует відмінний від природної форми голови й візуально
змінюєїї,атакожпропорціїголовищодофігурилюдини(рис. 13.58);

• напівприлягаючийсилует(рис. 13.59)поєднуєознакидвохпопередніх.


Рис. 13.57. Скульптурний, 
або прилягаючий, силует

Рис. 13.58. Декоративний 
силует

Рис. 13.59.  
Напівприлягаючий силует
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Лінії. Композиціюмоделізачіскихарактеризуютьлінії.Узачісцірозрізняють
чотириосновнігрупиліній.

• Силуетні, або контурні, лінії створюють зовнішні обриси форми зачіски,
даютьзагальнеуявленняпроїїформуйоб’ємність,визначаютьпропорціїтави-
ражаютьнапряммоди.Їхнійхарактердопомагаєрозкритизадумкомпозиції.

• Конструктивні,тобторобочілінії,використовуютьдлястворенняякокремих
деталей,такіформизагалом.Їхтакожназиваютьтехнологічними.Різніпроділитеж
належатьдоконструктивнихліній.Узачісціцілініїможутьбутиледьпомітними.

• Конструктивнодекоративні—видиміконструктивнілінії,яківідіграють
подвійну роль: з одного боку, їх використовують для створення форми, а з ін-
шого—дляестетичноговирішеннямоделі.

• Декоративні лінії вирішальнівпроцесірозробленняфасону.Донихнале-
жатьлінії,утворенірізнимиелементамиоформленнялоконів,елементидеталей
складнішоїконфігурації,якінадаютьзачісцііндивідуальнихознак.

Усілініїмаютьбутивзаємопов’язанітавзаємозумовленікомпозиційнимза-
думом,ібудь-якізнихможутьбутиосновнимичипідпорядкованими.

колір. Образнавиразністьформизачіскизначноюміроюзалежитьвідкольо-
ровоговирішеннямоделі.Колірволосся,макіяжтаодягмаютьстворюватиєди-
нийхудожнійобраз.Колірможевізуальнозбільшитиабозменшитиоб’ємусієїза-
чіскичиїїчастини.Задопомогоюкольоруможнапідкреслитиструктуруталінії,
поєднатирізніелементизачіски.Певнийтонвикликаєвідповіднуреакцію.Світлі
йтеплівідтінкистворюютьілюзіювеликогооб’ємуволосся.Темнійхолодніко-
льори,навпаки,візуальнозменшуютьзачіску.Додатковогооб’ємуволоссюдодає
чергуваннятеплихіхолоднихтонівзісвітлимийтемними.Чорнийколірдобре
тримаєкомпозицію,посилюєвиразність,чіткоокреслюєсилуетзачіски.

композиційні засоби та композиційні зв’язки.Однимзосновнихзавданьу
процесіствореннязачіскиєвибірформи,виглядіпоєднанняелементівтаїхнє
співвідношення,якіпередаютьфункціональнійхудожніякостізачіски.Харак-
терзв’язківміжчастинамийелементамизачіскизумовленийзасобамикомпози-
ції:пропорцією,симетрієютаасиметрією,ритмом.

Пропорції—цеспіввідношенняелементівзачіски,тобтоте,начомуґрунту-
єтьсявсякомпозиція.Співвідношенняможливезакольором,фактурою,масою,
лініями.Наспіввідношенні1:1будуютьнайпростішігеометричніформи—квад-
рат,куб.Співвідношення1:2,1:3таіншіповторюютьквадратупрямокутній
форміцілечислоразів,прицьомуменшавеличина(квадрат)будемодулем.Для
людинимодулемєвисотаголови,яка8разівукладаєтьсяповисотівсієїфігури.
Дляобличчямодулемєдовжинаноса.Укожноїлюдиниможливівідхиленнявід
ідеальноїпропорції, томупередперукарем-модельєромпостаєзавданнявизна-
читицевідхиленнятавзятийогодоуваги.

Симетрія—цеповнавідповідністьрозміщенняівеличинивсіхдеталей,лі-
нійтаіншихелементівкомпозиціїзачіскивідноснодоосісиметрії.Симетріянесе
спокій,рівновагуокремихчастинідеталейзачіски.Вісьсиметріїєтакожівіссю
рівноваги.Вирішеннякомпозиціїможебазуватисятакожнанеповнійсиметріїчи
асиметрії(рис. 13.60, с. 196).Івтому,івіншомуразінеобхідноюумовоюгармо-
нійностізачіскиєврівноваженняасиметричнихчастинвідноснодоосірівноваги.
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Рис. 13.60. Види асиметрії:
а — неповна симетрiя; б — горизонтальна асиметрiя; в — діагональна асиметрiя

a б в

Порівняннябудь-якиходноріднихелементівзачіскипередбачаєтривидизі-
ставленнятазв’язку.Однимзнихєритм—рівномірнийтипзмін,щоповторю-
ється,аборухузачісці.Ритмможебутидинамічнийабоплавний.Динамічний
ритмозначаєчітковираженіпереходи,наприкладпружнілокониабокрутіхвилі.
Плавний ритм більше помітний у пишних зачісках або на довгому хвилястому
волоссі(рис. 13.61).Великіповторипотрібнозастосовуватипомірно,щобневи-
никаламонотонність.

Нюанс—цевідношенняодноріднихелементів,подібнихміжсобою.
Контрастомназиваютьвідношеннязяскравовираженоювідмінністюеле-

ментів,щопорівнюються(рис. 13.62).
Ритм,нюансіконтраствикористовуютьукомпозиціїякхудожнізасобипо-

єднанняелементівзачіскита їхньогогармонійногозв’язкувпевномумасштабі
конкретноїзачіски.

Рис. 13.61. Ритм у зачісці: а — динамічний;  
б — плавний

a б

Рис. 13.62. Контраст  
у зачісці

Запитання та завдання

1. Охарактеризуйтепоняття«стиль»і«мода».
2. Щовпливаєнаформуванняіндивідуальногостилю?
3. Якізачіскихарактеризуютьромантичнийстиль?
4. Якідеталізачіскихарактеризуютьділовийстиль?
5. Якназиваютьзачіски,найпоширенішівпевнийперіод?
6. Охарактеризуйтекласифікаціюзачісокзапризначенням.
7. Якізачіскиналежатьдопобутових?
8. Чимсвятковізачіскивідрізняютьсявідповсякденних?
9. Якеосновнепризначеннявидовищнихзачісок?

10. Щоналежитьдокомпонентівзачіски?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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14.1. ЖiНОЧi МОДЕлЬНi ЗАЧiсКИ

Модель 1  (рис. 14.1)

Волосяний покрив голови розділяють хрестоподібним
проділомнаосновнізони(рис. 14.2, а).

На нижньопотиличній зоні голови двома діагональними
проділами виділяють трикутну зону заввишки 2–3 см. Виді-
ленепасмовідчісують,закручуютьуджгутпоцентрутастри-
жутьнапогодженудовжину(рис. 14.2, б).

Волосся нижньопотиличної зони зачісують униз за на-
прямком росту й корегують лінію зрізування. Це пасмо буде
контрольнимдлявиконаннястрижкиволосся(рис. 14.2, в).

Другепасмовідділяютьпаралельнодопершого.Зачісують
униз і зістригають методом унутрішнього градуювання, орієнтуючись на конт-
рольнепасмо.Кутвідтягуванняпасом—0°(рис. 14.2, г).Усінаступніпасмавід-
діляютьістрижутьаналогічнопопереднім.

Потімпереходятьдострижкиволоссяфронтальноїзониголови.Направій
скроні відділяють діагональним проділом перше контрольне пасмо завтовшки
1–2см.Зачісуютьйогозанапрямкомростувнизізістригають,орієнтуючисьна
контрольнепасмопотиличноїзонитабажанудовжинуволоссяскроневоїзони.
Це пасмо буде контрольним для подальшої стрижки правої фронтальної зони.
Наступніпасмавідділяютьаналогічнойстрижутьметодомунутрішньогограду-
ювання.Кутвідтягуванняпасом—0°(рис. 14.2, ґ).

Утакийспосібстрижутьволоссяправоїчастинискроневоїзониголови,ру-
хаючись до центрального проділу. Ліву фронтальну зону стрижуть аналогічно
правійфронтальнійзоні(рис. 14.2, д).

сТВОРЕННЯ МОДЕлЬНИХ ЗАЧiсОКРОЗДiл 14

1 2

43

а

ґ д

б в г

Рис. 14.2.  
Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.1.  
Модель 1
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Модель 2  (рис. 14.3)

Волосянийпокривголовирозділяютьхрестоподібнимпро-
ділом.Довколаголовивідділяютьпасмопаралельнодокрайо-
вої лінії росту волосся завширшки 1–1,5 см. Зачісують униз
і виконують чотири контрольні надрізи, які визначатимуть
довжинуволоссявстрижціналобній,скроневійтапотиличній
зонах(рис. 14.4, а).

З’єднуютьнадрізиводнузагальнулінію.Цядовжинабуде
контрольною(рис. 14.4, б).

Радіальнимипроділамиволосянийпокривголовирозділя-
ютьнапасмазалінієюростуволосся,яківиходятьзоднієїточки

на маківці й мають ширину 1,5–2 см. Відділені пасма закріплюють затискачами
(рис. 14.4, в).

Стрижку виконують, починаючи з правої потиличної зони. Захоплюють
контрольнепасмо,філіруютьвнутрішнімзрізом.Кутвідтягуваннямінімальний.
Висотафіліруваннянапотиличнійзоні—2–3см(рис. 14.4, г).

Ближчедоскроньівзонічолависотуфіліруваннязменшуютьівонастано-
вить1–2см.

Стрижкупродовжуютьналівійпотиличнійзоніголови,повторюючипослі-
довністьвиконаннястрижкизправогобоку(рис. 14.4, ґ).

Злівогобокуфіліруванняфронтальноїзонивиконуютьвідсерединилобного
виступудовуха,дотримуючисьвимогстрижкизправогобоку(рис. 14.4, д).

Після закінчення стрижки виконують перевірку методом перечісування
(рис. 14.4, е)ізаключнеокантуванняпростиминожицями(рис. 14.4, є).

Модель 3  (рис. 14.5)

Волосяний покрив голови розділяють на зони: тім’яну, дві скроневі, ліву,
правутасереднюпотиличні(рис. 14.6, а).

ґ д е є

а б в г

Рис. 14.4. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.3.  
Модель 2

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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14.1.  Жiночi модельнi зачiски

Розпочинають стрижку із середньопотиличної зони (від
маківки).Першепасмовідділяютьгоризонтальнимпроділом,
визначаютьдовжинутавиконуютьрівнийзріз.Відтягування
пасмапідкутом90°.Утакийспосібстрижутьусюсередньопо-
тиличнузону(рис. 14.6, б).

Правупотиличнузонустрижутьаналогічно(рис. 14.6, в).
Ліву потиличну зону стрижуть так само, як праву поти-

личнузону(рис.  4.6, г).
Натім’янійзоніполініїгоризонтальногопроділувідділя-

ютьпасмогоризонтальнимпроділом,відтягуютьйогопідку-
том90°,зістригають,орієнтуючисьнадовжинупасмасередньопотиличноїзони.

Длякожногонаступногопасмаконтрольнимєпопереднє(рис. 14.6, ґ).
Правускроневузонустрижутьаналогічнопотиличнійзоні(рис. 14.6, д).
Лівускроневузонустрижутьтаксамо,якправу(рис. 14.6, е).
Післязакінченнястрижкиволоссярозчісуютьзанапрямкомростуйвикону-

ють окантування овальної форми на погоджену довжину. Стрижка передбачає
філіруванняволоссяоднимізсучаснихспособів(рис. 14.6, є).

Модель 4  (рис. 14.7)

Волосяний покрив голови розділяють
хрестоподібним проділом на зони. У правій
верхньопотиличнійзонівідділяютьтрикутну
ділянку.

Волоссявиділеноїчастинизачісуютьугору
підкутом90°,зістригаютьнадпальцямилівої
руки(рис. 14.8, а, с. 200).Зрізанепасмобуде
контрольним тільки для правої потиличної
зони.

Рис. 14.6. Послідовність виконання зачіски

а б в г

д е єґ

Рис. 14.5.  
Модель 3

Рис. 14.7. Модель 4
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Усінаступніпасмаправоїпотиличноїзонивідділяютьпочерзіпаралельно
до попереднього, стрижуть аналогічно, орієнтуючись на контрольне пасмо
(рис. 14.8, б).

Лівучастинупотиличноїзонирозділяютьаналогічноправій.Відокремлюють
тастрижутьконтрольнепасмо.Утворенадовжинабудеконтрольноютількидля
лівої потиличної зони. Наступні пасма лівої потиличної зони стрижуть анало-
гічно,орієнтуючисьнаконтрольнудовжину.

Налівійфронтальнійзоніутворюютьтрикутнуділянкубілямаківки.Кон-
трольнепасмовідділяютьістрижутьаналогічнопотиличнійзоні.Зрізанепасмо
будеконтрольнимтількидлялівоїфронтальноїзони(рис. 14.8, в).

Наступні пасма лівої фронтальної зони зачісують угору до контрольного
пасма,зістригаютьнадпальцямилівоїрукипоконтрольнійдовжині(рис. 14.8, г).

Правуфронтальнузонурозділяютьаналогічнолівій.Відокремлюютьістри-
жутьконтрольнепасмо.Утворенадовжинабудеконтрольноютількидляправої
фронтальноїзони.Наступніпасмастрижутьаналогічно,орієнтуючисьнаконт-
рольнудовжину(рис. 14.8, ґ).

Завершуютьстрижкуокантуванням.Задопомогоюфіліруваннядоопрацьо-
вуютьстрижку,ураховуючиіндивідуальніособливостіклієнта(рис. 14.8, д).

Модель 5  (рис. 14.9)

Волосяний покрив голови розподіляють на зони. Стрижку розпочинають
ізцентральноїпотиличноїзони.Першеконтрольнепасмовідчісуютьгоризон-
тальним проділом. Відтягують під кутом 90° і виконують зріз (рис. 14.10, а).
Положення цього пасма залишиться незмінним і воно буде контрольним.
Кожне наступне пасмо відділяють і піднімають до першого (контрольного)

а б в г

дґ
Рис. 14.8. Послідовність  

виконання зачіски

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



201

14.1.  Жiночi модельнi зачiски

пасма,рухаючисьдокрайовоїлініїростуволоссянапотилиці
(рис. 14.10, б).

Праву,апотімлівупотиличнізонистрижутьаналогічносе-
реднійпотиличнійзоні,орієнтуючисьнаконтрольніпасмаправої
талівоїпотиличнихзон(рис. 14.10, в).

Продовжуютьстрижкунаправій,потімналівійскроневій
зоні,повторюючидії,виконанінапопереднійчастиніпотилиці
(рис. 14.10, г).

На найвищій точці голови відділяють контрольне пасмо,
стрижуть за довільною довжиною. Радіальними проділами
з’єднують довжину контрольного пасма з довжиною пасом потиличної зони
(рис. 14.10, ґ).

Натім’янійзонівертикальнимпроділомвідділяютьконтрольнепасмо.Дов-
жинапасмаможеваріюватися.Довжинуконтрольногопасмаз’єднуютьналоб-
номувиступітананайвищійточціголови(рис. 14.10, д).

Вертикальнимипроділамивідділяютьпасманатім’янійзоні,з’єднуютьзрі-
зом довжини контрольного пасма по лінії симетрії з пасмами скроневих зон
(рис. 14.10, е).

Назаключномуетапістрижкивиконуютьокантування.Задопомогоюфілі-
рування оформляють стрижку, ураховуючи індивідуальні особливості клієнта
(рис. 14.10, є).
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Рис. 14.10. Послідовність  
виконання зачіские

Рис. 14.9.  
Модель 5
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Модель 6  (рис. 14.11)

Першепасмовідділяютьрадіальнимпроділомуцентріпо-
тиличноїзони.Відтягуютьпідкутом90°тазадаютьпевнудов-
жину(рис. 14.12, а).

У такий спосіб стрижуть усю праву потиличну зону, від-
тягуючи наступні  пасма вгору на подовження від довжини
контрольного пасма, обраного в основній точці стрижки
(рис. 14.12, б–г).

Аналогічнострижутьлівупотиличнузону(рис. 14.12, ґ).
Фронтальнузонустрижутьзадопомогоюрадіальнихпро-

ділів. Відтягують пасма вгору на подовження від довжини
контрольногопасма.Стрижутьвнутрішнімзрізом,рухаючисьдоцентрального
вертикальногопроділу.

Утакийспосібстрижутьспочаткуволоссяправої,апотімлівоїчастинифрон-
тальноїзони(рис. 14.12, д).

Завершуютьстрижкуокантуванням.Додаткововиконуютьфілірування,ура-
ховуючиіндивідуальніособливостіклієнта(рис. 14.12, е).

Модель 7  (рис. 14.13)

Волосянийпокривголовирозділяютьхрестоподібнимпроділом.
Нанижньопотиличнійзоніголовигоризонтальнимпроділомвиокремлюютьді-

лянкузаввишки3–5смівиконуютьтушування.Післязавершеннятушуванняви-
конуютьокантуванняцієїчастинивідповіднодопогодженоїформи(рис. 14.14, а).

Надділянкоюволосся,наякійвиконанотушування,горизонтальнимпроді-
ломвідділяютьпасмозавтовшки1см,якестрижутьгоризонтальнопрямимино-
жицямивідцентрапотилицівобидвабоки(рис. 14.4, б).

Рис. 14.11.  
Модель 6

а б в г
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ґ

Рис. 14.12. Послідовність виконання зачіски
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14.1.  Жiночi модельнi зачiски

Наступне пасмо завтовшки 1 см відділяють горизонталь-
ним проділом з лівої та правої частин потилиці. Зачісують
униз, зістригають прямими ножицями, орієнтуючись на дов-
жинупершогопасма,укорочуючийогона1–2ммвідноснопо-
переднього.Кутвідтягуванняпасом—15–30°(рис. 14.14, в).

Утакийспосібстрижутьусінаступніпасмаволоссяпоти-
личноїзони,рухаючисьзнизувгорудомаківки(рис. 14.14, г).

Потім переходять до стрижки волосся фронтальної зони
голови. На правій скроні горизонтальним проділом відділя-
ютьпершепасмотастрижуть,продовжуючилініїзрізування
наскроневузону.Наступніпасмавідділяютьаналогічнотастрижуть,зберігаючи
кутвідтягуванняпасом15–30°(рис. 14.14, ґ).

Лівускронюстрижутьаналогічноправій(рис. 14.14, д).
П-подібним проділом відділяють тім’яну зону. По крайовій лінії росту во-

лосся відділяють пасмо, стрижуть на погоджену довжину, приблизно на рівні
перенісся.Довжинацьогопасмабудеконтрольноюдлятім’яноїзони.Наступне
пасмо відділяють горизонтальним проділом, відчісують разом з контрольним
пасмомпідкутом90°відносноголовитазістригаютьнарівніконтрольногопасма.
Усінаступніпасмацієїзонистрижутьаналогічно(рис. 14.14, е).

Модель 8  (рис. 14.15)

Волосянийпокривголовирозділяють,якзображенонарис. 14.16, а на с. 204.
Стрижкурозпочинаютьізнижньогоярусуголови.Виокремлюютьгоризон-

тальнопасмазавтовшки1смістрижутьметодом«пасмонапасмо»(рис. 14.16, б, 
с. 204).

Стрижку продовжують на тім’яній зоні голови. Горизонтальним проділом
відділяютьпасмопокрайовійлініїростуволоссяналобітазрізуютьнапогодже-
нійдовжині.Цепасмоєконтрольнимдлястрижкитім’яноїзони.Методом«на
пальцях»простригаютьусюлобно-тім’янузону.Довжинаволосся—8–10см,кут
відтягуванняпасом—90°(рис. 14.16, в, с. 204).

Рис. 14.13.  
Модель 7

Рис. 14.14. Послідовність виконання зачіски
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Волосся верхнього ярусу з правого боку потилиці стри-
жутьзадопомогоюгоризонтальнихпроділів,орієнтуючисьна
довжинуволоссятім’яноїзони.Кутвідтягуванняпасом—90°
(рис. 14.16, г).Волоссяверхньогоярусузлівогобокупотилиці
стрижутьаналогічно(рис. 14.16, ґ).

Волоссяправоїскроневоїзонизачісуютьугору,орієнтую-
чисьнаконтрольнепасмотім’яноїзони.Якщоволоссягусте,
скроневізонистрижутьпоетапно,відділяючипасмагоризон-
тальнимипроділами(рис. 14.16, д).

Лівускроневузонустрижутьаналогічно(рис. 14.16, е).
Назавершеннявиконуютьлегкеструктуруваннякінцівволоссяфіліруваль-

ниминожицями(рис. 14.16, є).

Модель 9  (рис. 14.17)

Волоссярозділяютьцентральнимгоризонтальнимпроділомвідвухадовуха
черезмаківку.Фронтальнузонуголовиділятьнадвінерівнічастинибоковим

напівпроділом(рис. 14.18, а).
Нанижньопотиличнійзонігоризонтальнимпроділомвід-

діляють пасмо завтовшки 1–2 см, стрижуть горизонтально
прямимзрізомвідцентрапотилицівобидвабоки(рис. 14.8, б).
Наступнепасмострижутьаналогічно,орієнтуючисьнадовжину
першогопасма.Кутвідтягуванняпасом—0°(рис. 14.18, в).

У такий спосіб відділяють і стрижуть усі наступні пасма
волоссяпотиличноїзони,рухаючисьзнизудомаківки.Засто-
совуютьметодстрижкиволосся«пасмонапасмо».Зберігають
кутвідтягуванняпасом0°(рис. 14.18, г).

Рис. 14.15.  
Модель 8

Рис. 14.17.  
Модель 9

Рис. 14.16. Послідовність виконання зачіски
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Потімпереходятьдострижкиволоссяменшоїділянкифронтальноїзони.Го-
ризонтальнимпроділомвідділяютьпершепасмонаскроні,зачісуютьйоговниз,
стрижуть,орієнтуючисьнадовжинуволоссяпотилиці.Наступніпасмавідділя-
ютьістрижутьаналогічно(рис. 14.18, ґ).

Набільшійділянціфронтальноїзонивідділяютьпершепасмодіагональним
проділом. Орієнтуючись на довжину волосся потиличної зони та бажану дов-
жинускроневоїзони,виконуютьз’єднувальнийзрізножицями.Наступніпасма
відділяютьдіагональнимипроділамитастрижуть,орієнтуючисьнадовжинупер-
шогопасма.Зберігаютькутвідтягуванняпасом0°.

У такий спосіб стрижуть волосся, рухаючись знизу вгору до напівпроділу
(рис. 14.18, д).

Дляпом’якшенняконтурустрижкивиконуютьфіліруванняволоссяметодом
«пойнтинг»(рис. 14.18, е).

Модель 10  (рис. 14.19)

Волосянийпокривголовирозділяють,якзображенонарис. 14.20, а на с. 206.
Відокремлену ділянку зістригають методом тушування на погоджену дов-

жину.Окантуванняпростриженоїділянкивиконуютьзалежно
відотриманоїдовжиниволосся(рис. 14.20, б, с. 206).

Стрижкурозпочинаютьізменшоїділянки.Відділяютьпасмо
вздовж горизонтально-діагональної лінії, стрижуть із внутріш-
ньогобокудолоні,рухаючисьвідвухадовуха(рис. 14.20, в, с. 206).

Продовжують стрижку на верхній скроневій та верхньо-
потиличнійзонахметодом«пасмонапасмо»зкутомвідтягу-
ванняпасом0°або25°,орієнтуючисьнапопередньопростри-
женепасмо(рис. 14.20, г, с. 206).

Усі наступні пасма стрижуть аналогічно попереднім
(рис. 14.20, ґ, с. 206).

2
1

б в га

д еґ

Рис. 14.18. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.19.  
Модель 10
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Окантуванняскроневоїзонивиконують,орієнтуючисьнапобажанняклієнта.
Лініюокантуваннястворюютьметодом«зубціпилки»зодночаснимфіліруван-
нямобранимметодом.Забажаннямфіліруваннявиконуютьповсійповерхніво-
лосяногопокривуголови(рис. 14.20, д).

Модель 11 (рис. 14.21)

Основацієїстрижки—коротке«каре».
Стрижку розпочинають із нижньопотиличної зони мето-

дом«пасмонапасмо»зкутомвідтягуванняпершогопасма—
30°,другого—90°ітретього—135°(рис. 14.22, а).

Волосся верхньопотиличної зони стрижуть методом
«пасмонапасмо»(рис. 14.22, б).

Cтрижкуперевiряютьізістригаютькути,щоутворилисяв
процесістрижки(рис. 14.22, в).

Волосся скроневих зон стрижуть методом «пасмо на
пасмо»зкутомвідтягуванняпасом0°(рис. 14.22, г).

Волоссявсіхзонфіліруютьметодами«слайсинг» і«пойн-
тинг»(рис. 14.22, ґ).

Наприкінцістрижкиволоссяфіліруютьметодом«слайсинг»прямиминожи-
цями(рис. 14.22, д).
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Рис. 14.20. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.21.  
Модель 11
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Модель 12 (рис. 14.23)

Своєрідністьстрижкиполягаєвпоєднаннідужекороткої
відкритоїпотилицізпишноюмасоюволоссяверхньопотилич-
ної зони; основна силуетна лінія проходить вище лінії росту
волосся.

Для надання необхідної форми волосся потиличної зони
стрижутьізвертикальнимвідтягуваннямпасом(рис. 14.24, а, б).

Волоссянижньопотиличноїзонифілірують(рис. 14.24, в).
Скроневізонистрижутьізвідтягуваннямпасомволоссяна

обличчяметодом«пасмонапасмо»(рис. 14.24, г).
Чілкуокантовуютьзапрямоюлінією(рис. 14.24, ґ).

Рис. 14.23.  
Модель 12

Рис. 14.24. Послідовність  
виконання зачіски

а б в

г ґ

а б в

дґ

г

Рис. 14.22. Послідовність  
виконання зачіски
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Модель 13  (рис. 14.25)

Стрижкарізнорівнева,контрастна.
Довколаголовинавідстані1,5смвідкра-

йової лінії росту волосся відчісують перше
контрольне пасмо, яке стрижуть із відтягу-
ваннямунизпрямимаборванимзрізом.Дов-
жина пасма становить 3–7 см залежно від
побажання клієнта. Друге пасмо відчісують
паралельним проділом на відстані 1–1,5 см
від першого. Пасмо стрижуть із кутом від-
тягування 90°, орієнтуючись на довжину

першогоконтрольногопасма.Утакийспосібстрижутьволоссялобноїзонидо
маківки,досерединиабодо2/3тім’яноїзони(рис. 14.26, а).

Стрижку продовжують послідовно, відчісуючи пасма до маківки паралель-
нимипроділаминавкологолови.Довжинупасомволоссячергують«довге—ко-
ротке»так,щобзалишитинамаківцікороткеволосся(3–6см).

Верхню частину волосяного покриву розподіляють радіальними проділами
тастрижутьволоссяковзальнимзрізомзвідтягуваннямпасомпідрізнимику-
тами. Довжину пасом збільшують у напрямку від верхнього до нижнього кута
відтягуванняпасом(рис. 14.26, б).

Модель 14  (рис. 14.27)

За такої стрижки волосся зберігає напрямок природного
ростуймаєасиметричневирішення.

На нижньопотиличній зоні виконують фігурне оканту-
ваннязурахуваннямнапрямкуростуволосся(рис. 14.28, а).

Аналогічнезаформоюокантуванняздійснюютьупроцесі
стрижкиверхньопотиличноїзони(рис. 14.28, б).

Скроневізонистрижкиасиметричніймаютьрізнуформу.
Меншуділянкускроністрижутьзаформоюовалунакладан-
нямпасманапасмо(рис. 14.28, в).

Більшуділянкускроністрижутьаналогічнозподовженням
дообличчя(рис. 14.28, г).

а б

Рис. 14.26. Послідовність виконання зачіски

0°, 90°

10–12 см

0°, 90°

10–12 см

Рис. 14.25. Модель 13

Рис. 14.27.  
Модель 14
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Чілкустрижутьуформівигнутогоовалу(рис. 14.28, ґ).
Укладаннявиконуютьфеномзанапрямкомростуволоссятафіксуютьлаком.

Модель 15  (рис. 14.29)

Завдякиполегшеннюоб’ємуволоссятім’яноїзонитаплав-
ному контуру лінії біля обличчя строгий стиль перетворю-
єтьсянаромантичний.Стрижкурекомендуютьжінкамзбудь-
якимтипомобличчя.

Волоссярозподіляютьназони,якідлястрижкикласичне
«каре».

Волосся потиличної зони стрижуть методом «пасмо на
пасмо»,дотримуючисьпрямоїлінії(рис. 14.30, а).

Волоссюскроневихзоннадаютьформиовалуйстрижуть
накладаннямпасманапасмо(рис. 14.30, б).

Длястрижкичілкизастосовуютьметод«пойнтинг»(рис. 14.30, в).
Форму волосся полегшують по всій голові прямими ножицями методом

«слайсинг»(рис. 14.30, г, ґ).
Укладаннявиконуютьізвикористаннямфіксувальнихзасобівзадопомогою

фенатакруглоїщітки«брашинг».Кінціпасомобробляютьгелемабовоском.

Модель 16  (рис. 14.31)

Особливістюстрижкиєподвійначілка—коротканижняі
довшаверхня.

Волосся потиличної зони стрижуть методом «пасмо на
пасмо»(рис. 14.32, а, с. 210).

Волосся скроневих зон стрижуть накладанням пасма на
пасмозвідтягуваннямпасомдообличчя(рис. 14.32, б, с. 210).

а б в г ґ

Рис. 14.28. Послідовність виконання зачіски

а б в г ґ
Рис. 14.30. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.29.  
Модель 15

Рис. 14.31.  
Модель 16
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Нижнюкороткучілкуокантовуютьножицямизапрямоюлінією.Пасмадов-
шоїчілкивідчісуютьнаобличчятафіліруютьбритвою(рис. 14.32, в, г).

Дляукладанняволоссявикористовуютьфен,віскабомус.

Модель 17  (рис. 14.33)

Стрижкапривертаєувагуекстравагантністютадопомагає
приховатинедолікизовнішності.

Волосся потиличної зони стрижуть прямими ножицями
запрямоюлінією(рис. 14.34, а).Рівеньдовжинипершоїсхо-
динки стрижки визначають з урахуванням індивідуальних
особливостейзовнішностіклієнта(рис. 14.34, б).

Другу сходинку стрижки виконують на рівні середини
вуха(рис. 14.34, в).Третюсходинкуоформляютьнарівніпід-
боріддя(рис. 14.34, г).

Четвертусходинкустрижутьметодом«пасмонапасмо»дляз’єднаннязво-
лоссямпотиличноїзони(рис. 14.34, ґ).

Укладаннявиконуютьзадопомогоюфенатащипців-праски.

Модель 18  (рис. 14.35)

Волоссярозподіляютьназонипроділомвідвухадовуха
черезмаківку.

На маківці відділяють пасмо у формі ромба, скручують
джгутомістрижутьнапогодженудовжину(рис. 14.36, а).

Пасморомба(контрольне)вирівнюють(рис. 14.36, б).
Волосся інших зон розділяють радіальними проділами в

напрямкувідромба.Пасмавсіхзонстрижутьзарадіальними

Рис. 14.32. Послідовність виконання зачіски

а б в г

а б в г ґ

Рис. 14.34. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.33.  
Модель 17

Рис. 14.35.  
Модель 18
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проділами з відтягуванням до контрольного пасма, виконуючи зубчастий зріз
(рис. 14.36, в).Cтрижкудоопрацьовуютьзадопомогоюбритви(рис. 14.36, г, ґ).

Укладаннявиконуютьфеном.

Модель 19  (рис. 14.37)

Волосся скроневих зон окантовують у формі овалу для
утвореннясилуетустрижки(рис. 14.38, а).

Філірування волосся маківки виконують методом «пойн-
тинг»(рис. 14.38, б).

Волоссяіншихзонфіліруютьтакожметодом«пойнтинг».
Остаточногосилуетустрижкидосягають,застосовуючирізні
варіантивідтягуванняпасом(рис. 14.38, в–ґ).

Укладання виконують за допомогою фена або бігуді та
щипців.

Модель 20  (рис. 14.39)

Намаківцівідділяютьпасмо,якевідтягуютьперпендику-
лярнодоповерхніголовитазістригають.Цепасмобудеконт-
рольним(рис. 14.40, а, с. 212).

Відмаківкиволоссярозділяютьнапасмарадіальнимипроді-
лами(рис. 14.40, б, с. 212).

Волосся всіх зон стрижуть, орієнтуючись на контрольне
пасмо(рис. 14.40, в, с. 212).

Наприкінцістрижкивиконуютьфіліруванняпрямимино-
жицямиметодом«слайсинг»(рис. 14.40, г, с. 212).

Дляукладанняволоссявзачіскузастосовуютьгельсиль-
ногофіксування(рис. 14.40, ґ, с. 212).

а б в г ґ

Рис. 14.36. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.37.  
Модель 19

а б в г ґ

Рис. 14.38. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.39.  
Модель 20
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Модель 21  (рис. 14.41)

Волосся лобно-тім’яної та верхньопотиличної зон стри-
жуть із відчiсуванням пасом на обличчя методом «пасмо на
пасмо»(рис. 14.42, а).

Овальнулініюпродовжуютьнапотилиці(рис. 14.42, б).
Волосся фронтально-тім’яної зони повторно прострига-

ють,укорочуючийоговідтягуваннямпасомугору.Запотреби
виконуютьфілірування(рис. 14.42, в).

Зачіскувкладаютьзадопомогоюфенатакруглоїщітки«бра-
шинг»(рис. 14.42, г).

Модель 22  (рис. 14.43)

Стрижкурозпочинаютьізнижньопотиличноїзони.Пасма
стрижутьпрямимзрізомзадопомогоювертикальнихабого-
ризонтальнихпроділів(рис. 14.44, а).

Волосся верхньопотиличної зони простригають анало-
гічнонижньопотиличнійзоні(рис. 14.44, б).

Волосся лобно-тім’яної зони розділяють боковим проді-
ломналівутаправуділянки.Волоссялівоїділянкипростри-
гають врізанням, рухаючись від обличчя до маківки. Перше
контрольне тонке пасмо відділяють від крайової лінії росту
волосся, зачісують на обличчя і зістригають на бажаній дов-

жині.Наступніпасмавідділяютьпроділами,паралельнимидопершого.Волосся
стрижутьізкутомвідтягуванняпасом90°(рис. 14.44, в).

Рис. 14.41.  
Модель 21

Рис. 14.43.  
Модель 22

а б в г ґ

Рис. 14.40. Послідовність виконання зачіски

а б в г

Рис. 14.42. Послідовність виконання зачіски

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



213

14.1.  Жiночi модельнi зачiски

Волоссяправоїділянкистрижутьметодом«пасмонапасмо».Першепасмо
відчісують на обличчя, стрижуть врізанням, орієнтуючись на довжину пасма
лівоїділянки.Лініюзрізуванняволоссяпродовжуютьдорівнявиступувилиці
(рис. 14.44, г).

Стрижку оформляють методом «слайсинг». Окремі пасма тонують, попе-
редньоосвітливши.

Модель 23  (рис. 14.45)

Волосся нижньопотиличної зони стрижуть за допомогою
вертикальних проділів методом «на пальцях» (або «пасмо
за пасмом»), виконуючи точний зріз на погодженій довжині
(рис. 14.46, а).

Волосся скроневих зон стрижуть точним зрізом із подов-
женнямнаобличчяметодом«пасмонапасмо»(рис. 14.46, б, в).

З одного боку обличчя волосся ступінчасто окантовують
(рис. 14.46, г).

Зачіскувкладаютьзадопомогоюфена.

Модель 24  (рис. 14.47)

Стрижкурозпочинаютьзіскроневихзон(рис. 14.48, а, с. 214).
Волоссяверхньопотиличноїзонистрижутьзадопомогоювертикальнихпро-

ділів,орієнтуючисьнадовжинуволоссяскронь(рис. 14.48, б, с. 214).

а б в г

Рис. 14.44. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.45.  
Модель 23

а б в г

Рис. 14.46. Послідовність виконання зачіски
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Длядосягненнябажаноїформистрижкунижньопотилич-
ноїзонивиконують,відділяючиволоссявертикальнимипро-
діламизвідтягуваннямпасомпідкутом90°(рис. 14.48, в).

Волоссятім’яноїзонивідділяютьуформітрикутника,апо-
тімстрижутьзадопомогоювертикальнихпроділів(рис. 14.48, г).

Стрижкузавершуютьукороченнямчілки(рис. 14.48, ґ).
Укладання виконують за допомогою фена з використан-

нямпінкилегкогофіксування.

Модель 25  (рис. 14.49)

Виконуютькласичне«каре»(рис. 14.50, а).
Волосся, крім нижньопотиличної зони, відчісують угору,

утримуютьістрижутьнабажанудовжину(рис. 14.50, б).
Волоссяфронтальноїзонивідчісуютьнаобличчятафілі-

руютьзадопомогоюфілірувальноїбритви(рис. 14.50, в).
Наволоссянаносятьзасібдляукладання,висушуютьфе-

ном,надаютьзачісцібажаноїформи.

Модель 26  (рис. 14.51)

Цястрижка—яскравийприкладкласичного«каре».Їїможнавиконуватиз
чілкоютабезнеї.

Волоссяпотиличноїзонистрижутьметодом«пасмонапасмо»(рис. 14.52, а).
Кожненаступнепасмовідділяютьгоризонтальнимипроділамивгору.Кутвідтя-
гуваннякожногопасмамаєбутибільшимзапопередній(рис. 14.52, б).

Рис. 14.47.  
Модель 24

а б в г ґ

Рис. 14.48. Послідовність виконання зачіски

а б в

Рис. 14.50.  
Послідовність  

виконання зачіски

Рис. 14.49.  
Модель 25
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14.1.  Жiночi модельнi зачiски

Волоссяскроневихзонстрижутьтимсамимметодом,щой
потиличнузону,однакпасмабіляобличчямаютьповторювати
лініюнижньоїщелепи(рис. 14.52, в).

Укладаннявиконуютьзадопомогоюфена,комбінованоїта
круглоїщіток.

Модель 27  (рис. 14.53)

Стрижкурозпочинаютьізтім’яноїзони,застосовуючиме-
тод«напальцях»(або«пасмозапасмом»,рис. 14.54, а).

Волоссяскроневихзонвідчісуютьугору,утримуютьістри-
жуть на рівні довжини волосся тім’яної зони (рис. 14.54, б).
Кутвідтягуванняпасом—90°.

Волосся потиличної зони зачісують угору та зістригають
аналогічно(рис. 14.54, в).

Стрижцінадаютьостаточноїформи.
На волосся наносять пінку або мус і підсушують феном,

надаючизачісціприродноїформи.

Модель 28  (рис. 14.55)

Стрижкурозпочинають ізнижньопотиличної зонитушу-
ванням(рис. 14.56, а, с. 216).

Волоссясередньо-таверхньопотиличноїзонстрижутьза
допомогою градуювання. Пасма відділяють вертикальними
проділами(рис. 14.56, б, с. 216).

Волосся скроневих зон відділяють аналогічними проді-
ламитастрижуть,орієнтуючисьнадовжинупасомпотиличної
ібоковихзон.

Рис. 14.51.  
Модель 26

а б в
Рис. 14.52. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.53.  
Модель 27

а б в

Рис. 14.54. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.55.  
Модель 28
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Волосся лобно-тім’яної зони стрижуть, відділяючи пасма горизонтальними
проділами.Стрижутьізвідтягуваннямпасомдомаківки(рис. 14.56, в).

Зачіскуукладаютьзадопомогоюфіксувальнихзасобів.

Модель 29  (рис. 14.57)

Стрижкурозпочинаютьізпотиличноїзони.Волоссявідді-
ляютьгоризонтальнимипроділамитастрижутьзвідтягуван-
нямпасомпідкутом20°(рис. 14.58, а).

Аналогічно стрижуть волосся правої та лівої скроневих
зон(рис. 14.58, б).

Волоссятім’яноїзонистрижутьзадопомогоювертикаль-
нихпроділівметодом«пойнтинг»(рис. 14.58, в).

Насамкінецьволоссяфіліруютьметодом«слайсинг».Ви-
конуютьукладання(рис. 14.58, г).

Модель 30  (рис. 14.59)

Відокремлюють пасмо по крайовій лінії росту волосся
лобно-тім’яної зони. Волосся стрижуть на рівні перенісся за
прямоюлінією.Цебудеконтрольнепасмо(рис. 14.60, а).

Волосся всіх зон стрижуть із відтягуванням пасом до
контрольногопасма(рис. 14.60, б).

Уздовж центрального проділу відділяють пасмо, відтя-
гують угору та стрижуть над пальцями. Це буде контрольне
пасмо.Волоссявсіхзонвідтягуютьугорудоцьогоконтроль-
ногопасматастрижуть(рис. 14.60, в).

Рис. 14.57.  
Модель 29

Рис. 14.59.  
Модель 30

а б в

Рис. 14.56. Послідовність виконання зачіски

а б в г

Рис. 14.58. Послідовність виконання зачіски
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14.1.  Жiночi модельнi зачiски

Модель 31  (рис. 14.61)

Волосся потиличної зони стрижуть на основi класичної
стрижки«каре»(рис. 14.62, а).

Пасмаправоїталівоїскроневихзонстрижутьізвертикаль-
нимвідтягуваннямпасомдообличчя,з’єднуючизволоссямна
потилиці(рис. 14.62, б).

Волоссявсіхзонстрижутьметодом«пойнтинг» ізверти-
кальнимвідтягуваннямпасом(рис. 14.62, в).

Кожне пасмо з внутрішнього боку фiлiрують бритвою
(рис. 14.62, г).

Укладання волосся виконують феном і круглою щіткою.
Дляпідкресленнякінцівволоссявикористовуютьвіск.

Модель 32  (рис. 14.63)

Усеволоссярозділяютьпрямимпроділомнадвірівнічас-
тини(рис. 14.64, а, с. 218).

У зоні чілки з обох боків від проділу відділяють тонке
пасмойстрижутьнапогодженудовжину(рис. 14.64, б, с. 218).

Волоссябіляобличчязачісуютьнаперед,відтягуютьпер-
пендикулярно до голови та стрижуть на рівні контрольного
пасма(рис. 14.64, в, с. 218).

Волосся потиличної зони відділяють паралельно до про-
ділу від вуха до вуха, підтягують до контрольного пасма та
стрижуть(рис. 14.64, г, с. 218).

Укладаннявиконуютьзадопомогоюфенатаплоскоїщіт-
ки.Дляпідкручуваннякінціввикористовуютькруглущітку.

Рис. 14.61.  
Модель 31

Рис. 14.63.  
Модель 32

а б в

Рис. 14.60.  
Послідовність  

виконання зачіски

а б в г

Рис. 14.62. Послідовність виконання зачіски

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



218

Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Модель 33  (рис. 14.65)

Волоссярозділяютьгоризонтальнимпроділомвідвухадо
вухачерезмаківку(рис. 14.66, а).

Волосся фронтальної зони стрижуть із відтягуванням на
обличчяметодом«пасмонапасмо»,надаючистрижціовальної
форми(рис. 14.66, б).

Волосся потиличної зони стрижуть із відтягуванням на
обличчя,орієнтуючисьнадовжинуволоссяфронтальноїзони
(рис. 14.66, в).Післястрижкиволоссяпотиличноїзониокан-
товують.

Волоссятім’яноїзониповторнострижутьзадопомогоювер-
тикальнихпроділів,щододаєзачісціоб’ємності(рис. 14.66, г).

Укладаютьволоссязадопомогоюфена.

Модель 34 (рис. 14.67)

Стрижку розпочинають із нижньопотиличної зони оканту-
ванням(рис. 14.68, а).

Решту волосся потиличної зони стрижуть за допомогою
вертикальних проділів з відтягуванням пасом під кутом 90°
(рис. 14.68, б).

Волосся всіх зон філірують, застосовуючи різні техніки
(рис. 14.68, в–д).

Укладаютьволоссязадопомогоюфена.

Рис. 14.65.  
Модель 33

Рис. 14.67.  
Модель 34

а б в г

Рис. 14.64. Послідовність виконання зачіски

а б в г

Рис. 14.66. Послідовність виконання зачіски
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14.1.  Жiночi модельнi зачiски

Модель 35 (рис. 14.69)

Волосянийпокривголовирозподіляютьназони,якзобра-
женонарис. 14.70, а.

Волосся тім’яної зони стрижуть за допомогою горизон-
тальнихпроділів(рис. 14.70, б, в).

Волосся потиличної зони стрижуть за допомогою верти-
кальнихпроділівзподовженнямдомаківки(рис. 14.70, г).Кут
відтягуванняпасом—90°.

Укладаннявиконуютьзадопомогоюфена.

а б в

дґг

Рис. 14.68. Послідовність виконання зачіски

а б в г

Рис. 14.70. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.69.  
Модель 35
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Модель 36 (рис. 14.71)

Стрижку розпочинають із нижньопотиличної зони. Во-
лоссярозділяютьвертикальнимипроділами.Кутвідтягування
пасомпідчасстрижкистановить90°(рис. 14.72, а).

Волоссяверхньопотиличноїзонистрижутьзадопомогою
вертикальних проділів прямим зрізом, орієнтуючись на дов-
жинупасомнижньопотиличноїзони(рис. 14.72, б).

Волоссялобно-тім’яноїзонистрижутьметодом«пасмона
пасмо», а також  врізанням з поступовим зменшенням дов-
жинипасомдомаківки(рис. 14.36, в).

Волоссяскроневихзонстрижутьзадопомогоювертикаль-
них проділів врізанням, орієнтуючись на довжину пасом верхньопотиличної
зони.Маківкуоформляютьметодом«слайсинг»(рис. 14.72, г).

Фарбуваннявиконуютьзадопомогоюшапочкиудваетапи.
Перший етап.Волоссязачісуютьпротинапрямкуростудопотилиці,викону-

ютьосвітленняволоссязподальшимтонуванням(рис. 14.72, ґ, д).
Другий етап.Волоссяпрочісуютьзанапрямкомросту(рис. 14.72, е).
Потімйогоповторноосвітлюютьіфарбуютьобранимбарвником,близьким

закольоромабоконтрастним.

Модель 37 (рис. 14.73)

Волосся стрижуть за технологією стрижки «сессун» та
освітлюють.

Колоруванняздійснюють,відділяючиволоссяярусамиза
обраноюсхемою.Наприклад:першийярусяскравий(яскраво-
червоний),другий—темний(світло-коричневий),третійярус
контрастнийщодопершого(фіолетовий)(рис. 14.74, а).

Зигзагоподібним проділом відділяють перший ярус на
3–4смвищевідкрайовоїлініїростуволосся.Відчесанепасмо
вкладають на фольгу та наносять фарбу бажаного кольору
(рис. 14.74, б).

Рис. 14.71.  
Модель 36

Рис. 14.73.  
Модель 37

б в га

д еґ

90°

Рис. 14.72.  
Послідовність  

виконання зачіски
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14.1.  Жiночi модельнi зачiски

Аналогічнонаносятьфарбунаволоссядругоготатретьогоярусів.Упроцесі
фарбуваннядотримуютьсяосновноїтехнологічноїпослідовності(рис. 14.74, в).

Модель 38 (рис. 14.75)

Волосяний покрив голови розділяють на дві частини —
верхнютанижню(рис. 14.76, а).

Унапрямкувідвухадовухаповсійпотиличнійзонівідчі-
суютьпасмазавширшки1,5–2см,обробляютькосметичнимза-
собоміформуютьзнихджгутиприголові.Рухаючисьнавколо
голови, завершуютьформуванняджгутівнафронтальнійзоні
порядзпочатковимджгутомнапотилиці(рис. 14.76, б).

Решту волосся збирають у «хвіст» і фіксують прогумо-
ваною тасьмою. Для створення елемента зачіски «бутон» із
середини «хвоста» виокремлюють тонке пасмо, обробляють
йоголаком іформуютьзадопомогоюзатискачазавиток.За-
вершуютьмоделювання«бутону»пальцями(рис. 14.76, в).

Відосновноїмасиволосся«хвоста»відділяютьтонкіпасмайплетутьізних
мереживнікосиводномунапрямку(рис. 14.76, г).Косиукладаютьнавколо«бу-
тона»квіткимереживомназовнійзакріплюютьшпилькамитаневидимками.

Після завершення виконання зачіски волосся фіксують лаком або лаком-
блиском(рис. 14.76, ґ).

Рис. 14.75.  
Модель 38

а б в

Рис. 14.74.  
Послідовність  

виконання зачіски

а б в

г ґ

Рис. 14.76.  
Послідовність  

виконання зачіски
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Модель 39  (рис. 14.77)

Усюмасуволоссярозділяютьнатричастини(рис. 14.78, а).
Насереднійчастинівідділяютьверхнєпасмо,опрацьову-

ютьйогощипцями-гофре.Зпідготовленогопасмавикладають
фігурнийелементзачіски(рис. 14.78, б).

Наступніпасмаформуютьаналогічнопопередньому,роз-
міщуючиїхдовільно(рис. 14.78, в).

Волосся бокових частин розчісують і фіксують зі зміщен-
ням ліворуч, як одне пасмо, з якого продовжують формувати
елементизачіски,подібнідопопередніх(рис. 14.78, г).

Зачіскудоповнюютьпостижернимивиробами.

Модель 40  (рис. 14.79)

Волосянийпокривголовирозділяютьнап’ятьрівнихчас-
тинізакріплюютьпрогумованоютасьмою(рис. 14.80, а).

Виконання зачіски розпочинають із правого скроневого
пасма.Підхоплюютьпасмошпилькоютавикладаютьелемент
зачіски—фігурнийвузол(рис. 14.80, б).

Друге та наступні пасма потиличної зони викладають
аналогічнопершому,з’єднуючипасмаміжсобоюшпильками
(рис. 14.80, в–д).

Зачіскуфіксуютьлаком(рис. 14.80, е).

Рис. 14.77.  
Модель 39

Рис. 14.79.  
Модель 40

б ва г

Рис. 14.78. Послідовність виконання зачіски

а

ґ д е

б в г

Рис. 14.80.  
Послідовність  

виконання зачіски
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14.1.  Жiночi модельнi зачiски

Модель 41  (рис. 14.81)

Виконаннязачіскирозпочинаютьізретельногорозчісування
волосся.Волосянийпокриврозділяютьнадвічастинипроділом
відвухадовухачерезнайвищуточкуголови(рис. 14.82, а).

Волоссяпотиличноїзониретельнорозчісують,формують
намаківці«хвіст»ізакріплюютьбіляйогоосновиштучнийва-
лик.Масуволоссяіз«хвоста»начісуютьтаукладаютьнава-
лик,утворюючиосновнийелементзачіскиподовженоїформи
(рис. 14.82, б).

Волоссяфронтальноїзонинакручуютьелектричнимищип-
цямисередньогодіаметру.Отриманіхвилівкладаютьнаоснов-
нийелементзачіскивзадуманомупорядку(рис. 14.82, в–г).

Зачіскуфіксуютьлаком.

Модель 42  (рис. 14.83)

Волосянийпокриврозділяютьнапотиличнутафронтальну
зони(рис. 14.84, а).

На фронтальній зоні відділяють частину волосся для
оформленнячілки.Рештуволоссяділятьнапасмаізквадрат-
ною основою, закріплюють кожне з них прогумованою тась-
мою(рис. 14.84, б).

Отриманіпасманакручуютьщипцями-гофребеззастосу-
ваннякосметичногозасобу(рис. 14.84, в).

Зпасомзаплітаютьмереживнікоси,зякихформуютьде-
коративніелементизачіскинафронтальнійзоні(рис. 14.84, г).

Чілку зачісують на правий бік і закріплюють. Решту волосся заплітають у
косузадіагональноюлінією.Готовузачіскуфіксуютьлакомідоповнюютьдеко-
ративнимиелементами.

Рис. 14.81.  
Модель 41

а б в г

Рис. 14.82. Послідовність виконання зачіски

б ва г

Рис. 14.84. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.83.  
Модель 42
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

14.2. ЧОлОВiЧi МОДЕлЬНi ЗАЧiсКИ

Модель 1  (рис. 14.85)

Стрижкурозпочинаютьізнижньопотиличноїзони.Пасма
відділяють вертикальними проділами. Кут відтягування па-
сомстановить90°доповерхніголови.Градуюваннязовнішнє
(рис. 14.86, а).

Волосся верхньопотиличної зони стрижуть від середини
потилицідокрайовоїлініїростунаскроняхметодомврізання.
Кутвідтягуванняпасом—90°(рис. 14.86, б).

Волоссялобно-тім’яноїзонистрижутьзадопомогоювер-
тикальнихпроділівметодомврізаннязвідтягуваннямпасому
бікмаківки(рис. 14.86, в).

Чілку оформлюють методом «слайсинг», надавши їй асиметричної форми.
Кінціпасомусієїстрижкиполегшуютьметодом«слайсинг»(рис. 14.86, г).

Післязавершеннястрижкивиконуютьмеліруваннязадопомогоюшапочкиабо
фольгибарвникомна1–2тонисвітлішимзаосновнийколір.

Модель 2  (рис. 14.87)

Стрижкурозпочинаютьзокантуваннянижньопотиличної
зонизапрямоюлінією(рис. 14.88, а).

Волоссяпотиличноїзонистрижутьзадопомогоюгоризон-
тальнихпроділівметодом«пойнтинг»(рис. 14.88, б).

Волоссярештизонстрижутьметодом«пасмозапасмом»
задопомогоювертикальнихпроділів(рис. 14.88, в).

Волоссятім’яноїзонистрижутьзаформоюовалузвідтя-
гуваннямпасомдообличчя(рис. 14.88, г).

Рис. 14.85.  
Модель 1

Рис. 14.87.  
Модель 2

90°
90°

5 см

15 см20 см

а б в г

Рис. 14.86. Послідовність виконання зачіски

а б в г

Рис. 14.88. Послідовність виконання зачіски
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14.2. Чоловiчi модельнi зачiски

Модель 3  (рис. 14.89)

Виконуютьбоковийпроділтаокантовуютьволоссязаза-
думаноюформою.Волоссяскроневоїзонистрижутьметодом
«пасмонапасмо»зподовженнямдообличчя(рис. 14.90, а).

Волосся верхньопотиличної зони стрижуть за допомогою
вертикальнихпроділів,надаючиформишапочки(рис. 14.90, б).

Волосся нижньопотиличної зони стрижуть за вертикаль-
нимипроділами,орієнтуючисьнадовжинупасомверхньопо-
тиличноїзони(рис. 14.90, в, г).

Стрижкуперевіряютьпідтягуваннямпасомтім’яноїзони
доволоссяверхньопотиличноїзони(рис. 14.90, ґ).

Модель 4  (рис. 14.91)

Волосся розділяють радіальними проділами від маківки.
На найвищій точці голови відокремлюють ділянку у формі
ромба(рис. 14.92, а).

Зістрижене пасмо волосся з цієї ділянки буде контроль-
ним.Рештупасом, відділенихрадіальнимипроділами,стри-
жуть із відтягуванням до контрольного пасма методом «зуб-
частийзріз»(рис. 14.92, б).

Укладаютьфеномзвикористаннямзасобівстайлінгу.

Рис. 14.89.  
Модель 3

Рис. 14.91.  
Модель 4

б ва

ґг

Рис. 14.90.  
Послідовність  

виконання зачіски

а б

Рис. 14.92.  
Послідовність  

виконання зачіски
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Модель 5  (рис. 14.93)

Стрижку розпочинають тушуванням від крайової лінії
ростуволоссянашиїдосерединивуха(рис. 14.94, а).

Горизонтальним проділом відділяють пасмо, що прохо-
дитьчерезпотиличнийвиступ,істрижутьвнутрішнімзрізом,
утворюючиовальнулінію(рис. 14.94, б).Волоссяскроневихі
тім’яноїзонстрижутьметодом«пасмонапасмо»(рис. 14.94, в).

Чілкуокантовуютьзапрямоюлінією(рис. 14.94, г).
Волосся потиличної зони стрижуть, відділяючи верти-

кальними проділами (рис. 14.94, ґ). Волосся всіх зон глибоко
філірують(рис. 14.94, д).

Модель  6  (рис. 14.95)

Волосся скроневих зон стрижуть методом «пасмо на
пасмо»(рис. 14.96, а).

Волоссяпотиличноїзонистрижуть«напальцях»,орієнту-
ючисьнадовжинупасомскроневихзон(рис. 14.96, б).

Волосся тім’яної зони простригають методом «пасмо за
пасмом» за допомогою вертикальних проділів з відтягуван-
нямпасомдообличчя(рис. 14.96, в, г).

Волоссяукладаютьзадопомогоюгелю.

Рис. 14.93.  
Модель 5

а б в г

Рис. 14.94.  
Послідовність  

виконання зачіскиґ д

Рис. 14.95.  
Модель 6

а б в г

Рис. 14.96. Послідовність виконання зачіски
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14.2. Чоловiчi модельнi зачiски

Модель  7  (рис. 14.97)

Волоссярозподіляютьназонизасхемою,якзображенона
рис. 14.98, а.

Наскроняхвиконуютьтушування(рис. 14.98, б).
Волосся скронь і чілки окантовують у формі овалу

(рис. 14.98, в).
Подальшустрижкувиконуютьметодом«пасмонапасмо»,

надаючизачісціовальноїформи(рис. 14.98, г).
Волоссятім’яноїзонистрижутьзадопомогоювертикаль-

нихпроділів,орієнтуючисьнадовжинучілки(рис. 14.98, ґ).
Волоссявсіхзонпідтягуютьугоруйстрижуть,орієнтую-

чисьнаконтрольнепасмотім’яноїзони(рис. 14.98, д–є).
Укладаннявиконуютьзадопомогоюфена.

Модель  8  (рис. 14.99)

Волоссянижньопотиличноїтаскроневихзонстрижутьза
допомогоютушування(рис. 14.100, а).

Волоссятім’яноїтаверхньопотиличноїзонстрижутьме-
тодом«пасмозапасмом»(рис. 14.100, б).

Стрижку завершують філіруванням волосся всіх зон
(рис. 14.100, в).

Волоссяукладаютьзадопомогоюгелю.

Рис. 14.99.  
Модель 8

а

ґ д е є

б в г

Рис. 14.98. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.97.  
Модель 7

а б в

Рис. 14.100.  
Послідовність  

виконання зачіски
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Модель  9  (рис. 14.101)

Волоссялівоїскроневоїтапотиличноїзонстрижутьмето-
домтушування(рис. 14.102, а).

Волосся правого боку зачіски має бути значно довшим.
Розпочинаютьстрижкузіскроні,відділяючиволоссяповер-
тикалізвідтягуваннямдомаківки.

Таксамострижутьволоссязлівогобоку(рис. 14.102, б).
Волосся на маківці відділяють трикутником і стри-

жуть із відтягуванням до короткого волосся лівої скроні
(рис. 14.102, в).

Наприкінці потрібно виконати перевірочну стрижку
(рис. 14.102, г).

Модель  10  (рис. 14.103)

Волосся нижньопотиличної зони окантовують за прямою
лінією(рис. 14.104, а),апотімстрижуть ізвідтягуваннямпа-
сом під кутом 30° до поверхні голови для надання об’єму
(рис. 14.104, б).

Волоссяверхньопотиличноїзонистрижуть,орієнтуючись
надовжинуволоссянижньопотиличноїзони(рис. 14.104, в).

Волосся скроневих зон стрижуть методом «пасмо на
пасмо»(рис. 14.104, г).Рис. 14.103.  

Модель 10

а б в г
Рис. 14.104. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.101.  
Модель 9

а б в г

Рис. 14.102. Послідовність виконання зачіски
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14.2. Чоловiчi модельнi зачiски

Модель  11  (рис. 14.105)

Волоссянижньопотиличноїтанижньоїчастинискроневих
зонстрижутьзадопомогоютушування(рис. 14.106, а).

Рештуволоссяскроневихзонстрижутьметодом«пасмона
пасмо»(рис. 14.106, б).

Волоссяпотиличноїзонистрижутьметодом«напальцях»
(або«пасмозапасмом»,рис. 14.106, в).

Зачісці надають остаточної форми методом «слайсинг»
(рис. 14.106, г).

Укладаннявиконуютьзадопомогоюгелютапінки.

Модель 12  (рис. 14.107)

Стрижку розпочинають з окантування скронь за прямою
лінією(рис. 14.108, а).

Чілкустрижутьуформітрикутникаметодом«пойнтинг»
(рис. 14.108, б).

Волоссятім’яноїзонистрижутьметодом«пасмонапасмо»
(рис. 14.108, в).

Волоссю на потилиці в процесі стрижки надають форми
шапочки(рис. 14.108, г).

Ефект стрижки посилюють меліруванням за допомогою
фольги(рис. 14.108, ґ).

Укладаннявиконуютьфеном.

Рис. 14.105.  
Модель 11

Рис. 14.108. Послідовність виконання зачіски

а б в г

Рис. 14.106. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.107.  
Модель 12

б ва ґг
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Модель 13  (рис. 14.109)

Длявиконаннямалюнкапопередньорозробляютьескізіпогоджуютьйогоз
клієнтом.Ефектвідобраногомалюнкапосилюютьзнебарвленнямабофарбуван-
нямволосся,ураховуючиконтрастністькольоруволоссяташкіри,різнісполу-
ченняліній,симетріютарівновагу.

Можливітриспособи.
Спосіб 1. Малюнок наносять на шкіру голови; волосся стрижуть ножицями

чіткозалініями,потіммалюнокконкретизуютьмашинкоюзатипомокантування
таголять.

Спосіб 2.Малюноквиконуютьножицямийпереходятьдогоління.
Спосіб 3.Волоссяголятьзадопомогоюшаблонів.
Напевнійділянціголовиволоссяроблятьзначнокоротшим,рештаволосся

залишаєтьсядовшою.Малюноквиконуютьнаділянцізкоротшимволоссям.

Модель 14  (рис. 14.110)

Стрижку розпочинають із нижньопотиличної зони. Го-
ризонтальним проділом відокремлюють пасмо волосся, яке
стрижутьзапрямоюлінією(рис. 14.111, а).

Волосся середньо- та верхньопотиличної зон стрижуть
за допомогою вертикальних проділів, моделюючи форму
стрижки(рис. 14.111, б).

Волосся скроневих зон стрижуть за допомогою горизон-
тальнихпроділів,орієнтуючисьнадовжинуволоссяпотилич-
ноїзони(рис. 14.111, в, г).

Волоссятім’яноїзонистрижутьзадопомогоювертикаль-
нихпроділівзвідтягуваннямпасомугору(рис. 14.111, ґ).

Рис. 14.110.  
Модель 14

Рис. 14.109. Варіанти моделі 13

б ва ґг

Рис. 14.111. Послідовність виконання зачіски
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14.3. Дитячi модельнi зачiски

Модель 15  (рис. 14.112)

Волосся скроневих зон стрижуть методом «пасмо на
пасмо»(рис. 14.113, а).

Волоссяпотиличноїзонистрижутьметодом«напальцях»
(або«пасмозапасмом»),орієнтуючисьнадовжинупасомна
скронях(рис. 14.113, б).

Волосся тім’яної зони стрижуть методом «пасмо за пас-
мом»(рис. 14.113, в).Чілкузачісуютьнаобличчятастрижуть
уформітрикутника(рис. 14.113, г).

Волоссявисушуютьфеном.

14.3. ДИТЯЧi МОДЕлЬНi ЗАЧiсКИ

Модель 1  (рис. 14.114)

Волоссярозчісують, збираютьу«хвіст»намаківційза-
кріплюютьпрогумованоютасьмою(рис. 14.115, а).

«Хвіст»обгортаютькількоматовстимистрічкамиуформі
джгутадлястворенняосновизачіски(рис. 14.115, б).

«Хвіст»розподіляютьнакількапасом.Невеликепасмов
центрі «хвоста» залишають вільним, а решту волосся обгор-
тають навколо джгута зі стрічок і закріплюють шпильками
(рис. 14.115, в).

Центральне пасмо розділяють на кілька частин. Кожну з
них скручують у джгут і викладають згори зачіски, створю-
ючирізнівізерунки(рис. 14.115, г).Закріплюютьмаленькими
шпильками.

Рис. 14.112.  
Модель 15

а б в г

Рис. 14.113. Послідовність виконання зачіски

Рис. 14.114.  
Модель 1

а б в г

Рис. 14.115. Послідовність виконання зачіски
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Модель 2  (рис. 14.116)

Волосся розчісують і збирають у «хвіст», праворуч від ма-
ківки,закріплюютьйогопрогумованоютасьмою(рис. 14.117, а).

«Хвіст»розділяютьначотирипасма.Однезнихскладаютьу
форміпетлі,айогокінецьобгортаютьнавколооснови«хвоста»
ізакріплюютьшпилькамиабоневидимками(рис. 14.117, б).

Таксамоскладаютьізакріплюютьіншіпасма(рис. 14.117, в).

Модель 3  (рис. 14.118)

Волоссярозчісуютьізаплітаютькоси(рис. 14.119, а).
Однузкісукладаютьнавкологоловичерезмаківкуйза-

кріплюютьшпильками(рис. 14.119, б).Другукосуукладають
таксамо.Обидвікосизакріплюютьнамаківці.Зачіскуможна
прикраситиквітами(рис. 14.119, в).

Модель 4  (рис. 14.120)

Волосся розподіляють хрестоподібним проділом на зони.
Намаківцівідділяютьконтрольнепасмоуформіромба,стри-
жуть із відтягуванням пасом під кутом 90° (рис. 14.121, а).
Рештупасомстрижутьрадіальнимипроділами,орієнтуючись
на контрольне пасмо (рис. 14.121, б). Наприкінці виконують
«слайсинг»волоссявсіхзон(рис. 14.121, в).

Рис. 14.116.  
Модель 2

Рис. 14.118.  
Модель 3

Рис. 14.120.  
Модель 4

а б в

Рис. 14.117. Послідовність виконання зачіски

а б в

Рис. 14.119. Послідовність виконання зачіски

а б в

Рис. 14.121. Послідовність виконання зачіски
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14.3. Дитячi модельнi зачiски

Модель 5  (рис. 14.122)

Стрижку розпочинають із нижньопотиличної зони мето-
дом«пасмонапасмо»(рис. 14.123, а).Верхньопотиличнузону
стрижутьзадопомогоювертикальнихпроділів(рис. 14.123, б).

Потімпереходятьдоскронь.Довжинупершоїсходинкиви-
значаютьнарівніверхньоїщелепи.Другусходинкустрижки
виконуютьнарівнісерединивуха(рис. 14.123, в).

Чілкуокантовуютьзапрямоюлінією.

Модель 6  (рис. 14.124)

Стрижку розпочинають із тім’яної зони за технологією
стрижки«руська»(рис. 14.125, а).

Волосся скроневих зон стрижуть методом «пасмо на
пасмо»(рис. 14.125, б).Окантуваннячілкивиконуютьзаско-
шеноюлінією(рис. 14.125, в).

Модель  7  (рис. 14.126)

Чілку відділяють у формі трикутника, центральна точка
якогорозміщенапосерединіфронтальноїзони.Чілцінадають
асиметричноїформи(рис. 14.127, а).

Волоссяскроневихзонзачісуютьнаобличчятаокантову-
ютьуформіовалу(рис. 14.127, б).

Волосся всіх зон окантовують прямими ножицями мето-
дом«слайсинг»(рис. 14.127, в).

Рис. 14.122.  
Модель  5

Рис. 14.124.  
Модель  6

Рис. 14.126.  
Модель  7

а б в

Рис. 14.123.  
Послідовність  

виконання зачіски

а б в

Рис. 14.125.  
Послідовність  

виконання зачіски

а б в

Рис. 14.127.  
Послідовність  

виконання зачіски

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



234

Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Модель  8  (рис. 14.128)

Стрижкурозпочинаютьзіскроніелектричноюмашинкою
(рис. 14.129, а, б).Рештуволоссяпростригаютьспособом«на
пальцях»звідтягуваннямпасомпідкутом90°(рис. 14.129, в).

Тушування виконують за допомогою електричної ма-
шинки(безвикористаннянасадок)івеликогогребінцязви-
сокимизубцямидлярегулюваннякутазрізуванняпасоміпо-
ложеннямашинкипідчастушування(рис. 14.129, г).

Окантуваннявиконуютьмашинкоюбеззастосуванняна-
садокповсійкрайовійлініїростуволосся,починаючизлоба
(рис. 14.129, ґ).

Наволоссілобно-тім’яноїзонивиконуютьфіліруванняпідгребінцем,засто-
совуючифілірувальніножиці.Потиличнузонуфілірують,захоплюючипасмаго-
ризонтально,рухаючисьзнизувгору(рис. 14.129, д).

Чілку стрижуть на погоджену довжину за допомогою прямих ножиць
(рис. 14.129, е).

Модель 9  (рис. 14.130)

Ця стрижка підходить для волосся середньої довжини,
атакожтонкоготам’якого.

Волоссянижньопотиличноїзонистрижутьізкутомвідтя-
гування пасом 45°. Контрольне пасмо стрижуть прямим зрі-
зом,наступніпасма—методом«зубціпилки»(рис. 14.131, а).

Волосся верхньопотиличної зони ділять навпіл верти-
кальнимпроділоміфіліруютьзадопомогоюбритвиметодом
«джгут»(рис. 14.131, б).

Покрайовійлініївідскронідолобаволоссюнадаютьувіг-
нутоїформитадовжинизадопомогоюбритвийпрямихно-
жиць(рис. 14.131, в, г).

Стрижкузавершуютьукладаннямфеномідифузором,щобнадативолоссю
пишностійстворитилегкілокони.

Рис. 14.128.  
Модель 8

а

ґ д е

б в г

Рис. 14.129.  
Послідовність  

виконання зачіски

Рис. 14.130.  
Модель 9
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14.3. Дитячi модельнi зачiски

Модель 10  (рис. 14.132)

Для виконання стрижки волосся на потилиці має бути
подовжене.

Волоссянапотилицізбираютьу«хвіст».Стрижкурозпо-
чинаютьмашинкою,рухаючисьнавкологоловийутворюючи
асиметріюдовжиниволосся(рис. 14.133, а).

На лівому боці волосяного покриву визначають центр
майбутнього малюнка на волоссі (рис. 14.133, б). Від цієї
точкизадопомогоюбритвивиконуютьрадіальнілініїврізні
боки.Потімцілініїз’єднуютьміжсобою,утворюючималю-
нок«павутина»(рис. 14.133, в).

Виконуютьокантуваннязонкороткоговолоссяпотилицітачілки(рис. 14.133, г).
Перехідміждовгимікороткимволоссямоформлюютьтушуваннямзадопо-

могоюмашинкитагребінця.

Модель 11  (рис. 14.134)

Волосся фронтальної зони затискають, залишаючи віль-
ноюзонулівоїскроні.

Потиличну зону зачісують на ліву сторону, стрижуть із
відтягуванням пасом під кутом 0° методом «зубці пилки»
(рис. 14.135, а, с. 236).

Окантуваннявиконуютьвідзовнішньогокінцябровидоїї
середини.

Волоссяскронізачісуютьнаобличчятастрижутьпасмопо
діагоналіметодом«зубціпилки»(рис. 14.135, б, в, с. 236).

Рис. 14.132.  
Модель 10

Рис. 14.134.  
Модель 11

а б в г

Рис. 14.131. Послідовність виконання зачіски

а б в г

Рис. 14.133. Послідовність виконання зачіски
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Роздiл 14. Створення модельних зачiсок

Потилицюстрижутьзадіагональнимипроділамивідкрайовоїлініїростуво-
лосся.Пасмастрижутьпаралельнодопроділузпоступовимзбільшеннямкута
відтягуванняпасмадомаківки(створенняасиметріїдовжини)(рис. 14.135, г).

Волоссяправоїскроніфіліруютьметодом«джгут»(рис. 14.135, ґ).
Чілку доопрацьовують за допомогою прямих ножиць методом «слайсинг»

(рис. 14.68, д).Укладаютьволоссяфеном.

Запитання та завдання

1. Доякогостилюналежатьжіночізачіскимоделей1,7і8?
2. Якомутипуобличчяпасуватимутьжіночізачіскимоделей2,3,4та5?
3. Зачіски яких моделей належать до зворотних, передніх, центральних,

концентрованих?
4. За допомогою яких інструментів виконують чоловічі стрижки моделей

1і5?
5. Якізпредставленихмоделейзачісокзкороткоговолоссяможнапорадити

жінцісередньоговіку?
6. Доберітькількамоделейзачісокдляклієнтокiзсередньоюдовжиноюво-

лосся.
7. Якізмоделейзачісокпідійдутьдляхвилястоговолосся?
8. Якіінструментитазасобидляукладанняпотрібнозастосуватидлядитя-

чихзачісокмоделей8–11?
9. Доберітьмоделізачісокдляжінокізквадратнимітрикутнимтипамиоб-

личчя.
10. Уякихмоделяхстрижкивиконуютьметодомградуювання?
11. Уякихмоделяхупроцесістрижкивиконуютьфіліруванняволосся?
12. Охарактеризуйте різні форми окантування чілки на прикладі моделей

стрижок.
13. Якіінструментидлястрижкиволоссявикористовуютьучоловічихзачіс-

кахмоделі13?

а

ґ

б

д

в г

Рис. 14.135. Послідовність  
виконання зачіски
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15.1. МАТЕРiАлИ ДлЯ ВИРОБiВ З ВОлОссЯ

Постижерні виробивикористовуютьуперукарськiйсправiздавна.Церіз-
номанітніперуки,шиньйони,штучнікоси,накладки,окреміпасма,локони,вії,
брови.Їхможнапобачитинетількивтеатрі,наестрадi,напоказахмодитакон-
курсах,айуповсякденномужитті.Уміннятанавичкивиготовленняйвикорис-
таннявиробівзволоссяпотрібнікожномуперукареві.

Кращим матеріалом для виготовлення постижерних виробів вважають на-
туральнезрізаневолоссялюдини.Зволоссязавдовжки40–80смвиготовляють
довгiкосийперуки;менше15см—накладки,клеєніпостижерніприкраси.

Окрімнатуральноговолосся,використовуютьвовнуташтучневолосся.Най-
більшогопоширеннянабулоштучневолоссязволокнаканікалону.

Длявиготовленняперук,шиньйонів,кісіклеєнихприкраспотрібні:
• спеціальний еластичний матеріал сітчастої структури для виготовлення

основиперуки—монтюру;
• тасьма, нитки—дляобкантуванняйпошиттямонтюра,наданняйомуміц-

ностітазбереженняформи;
• желатин, клей—длястворенняформимонтюрайдляклеєнихвиробів;
• антистатичні препарати, барвники—длязняттястатичноїелектрикита

фарбуваннявиробу;
• декоративні доповнення—бісер,стрази,блискітки,тасьма,стрічкитощо.

15.2. сПОсОБИ ЗАКРiПлЕННЯ ВОлОссЯ

Використовують два способи закріп-
ленняволоссянапостижернихвиробах.

1. Тресування — виготовлення тресу
вплетеннямпасомволоссязапевноюсис-
темоюміжміцниминиткамитаподальше
пришиванняготовоготресудоосновипо-
стижернихвиробів(рис. 15.1, 15.2).

2. Тамбурування — безпосереднє за-
кріплення волосся тамбурною петлею,
«вив’язуваннягачком»наосновівиробу.

Обидваспособиоднакововажливі,усе
залежитьвідвидуйпризначеннявиробу.

15.2.1. Тресування волосся

пристрої для тресування
Тресбанк — основний пристрій для тресування (рис. 15.3, с. 238). Скла-

дається з двох дерев’яних або металевих стійок для натягування ниток тресу.
Стійкиприкріпленідоробочоїповерхніструбцинами,якіутримуютьїхуверти-
кальномуположенні.Однастійка(права)маєтриотвори—гнізда,уяківстав-

ПОсТИЖЕРНІ ВИРОБИРОЗДiл 15

Рис. 15.1. Трес Рис. 15.2. Тресування
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ляютьспеціальнікілкизнамотаниминанихнитками.Надругій(лівій)стійці
закріплюютькінцінитокосновидлятресу.

Карда—пристрійуформіпластинизрядамиметалевихзубцівдляпервин-
ногообробленнязістриженоговолосся,розчісуваннятазмішуванняволоссяріз-
нихвідтінків(рис. 15.4).

Допристроїв,необхіднихдлявиготовленняпостижернихвиробів,належать
такожпружинніапаратитаспеціальнірамидлязакріпленняосновимайбутнього
виробу;постижернігачки, голки,шильця;манекениголовиташарнірнийпри-
стрійдлязакріпленнямонтюра.

підготовчі роботи.Передпочаткомроботинатуральневолоссяпопередньо
обробляють,асаме:сортуютьзакольором,довжиною,якістю;дезінфікують;ви-
значають положення основи та кінців; складають волосся в одному напрямку;
розчісують на карді; знебарвлюють, тонують або фарбують; промивають після
фарбування;просушують;розчісуютьоснову;змішуютьволоссярізногокольору;
зв’язуютьпасма.

Водночасстежатьзатим,щобнепереплутатиосновуволоссязкінцями.Осно
вою (головкою)називаютьтучастинуволосся,якабулаближчедойогокоренів.
Підготовленеволоссякращезберігативпаперовихпакетах.

Длязапобіганняпоявіконденсатубажанонедопускатирізкихколиваньтем-
ператури та відносної вологості повітря в приміщенні, де зберігають волосся.
Найоптимальнішимиєтемпература+20°Cівідноснавологість65–75%.

Кардузакріплюютьнастолізадопомогоюструбцини.Волоссязакладаютьу
карду,згорикладутьжорсткущіткущетиноюдонизуабодругукардузубцями
донизу.Порядзкардоюрозміщуютьємністьзводоюдлязмочуваннякінцівво-
лосся кожного взятого з карди пасма. Зволожені кінці волосся щільніше затя-

гуються у тресі, завдяки чому після висихання краще
зберігаютьнадануформу.

Пасморозчісують ізкінців.Йогокладутьназубці
карди, тримаючи за середину, кілька разів просмику-
ють крізь зубці. Коли кінці волосся вільно проходи-
тимуть крізь карду, пасмо перевертають і прочісують
збокуоснови.Удругепасмоперевертаютькінцямидо
кардийпродовжуютьрозчісування(рис. 15.5).Трива-
лістьрозчісуваннязалежитьвіддовжинитаступеняза-
плутаностіволосся.

Рис.15.3. Тресбанк  Рис.15.4. Карда

Рис. 15.5. Розчісування 
волосся на карді
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Зістриженеволоссявпасмімаєрізнудовжину.Післярозчісуваннянакарді
довгеволоссявідокремлюютьвідкороткогойчергуютьпідчастресування.

Інодідляроботипотрібніпасмаволоссярізнихкольорів.Длявиконанняцієї
операціїволоссявідповіднихкольоріврозміщуютьнакарді.Лівоюрукоюпасмо
підтримуютьукардізбокуосновиволосся,аправоюскручуютьпротигодинни-
ковоїстрілки.Скрученепасморозчісуютьнакардіспочаткувідосновидокінців,
апотім—відкінцівдооснови.

Ниткитресузаправляють,рівномірнонатягують інамотуютьнакожний із
трьохкілківтресбанку.Потімцiкілкивставляютьвотвориправоїстійки,акінці
нитокпротягуютьдогачкалівоїстійкийзакріплюютьнанійпростимвузлом.
Знімаютьверхнійкілоківсітриниткиз’єднуються.Навідстані2–3смвідгачка
лівоїстійкироблятьдвааботривузли,якібудутьпочаткомтресу.Післяцього
верхнійкілокустановлюютьнамісце.Щобусіниткибулинатягнутірівномірно,
кожнийкілокпрокручуютьугніздівнапрямкунамотування.

види тресів. Технологія постижерних робіт передбачає виконання кількох
видівтресів(рис. 15.6).

Трес одинарний, «в один оберт — три нитки»,
аботонкий трес,використовуютьувиробахзво-
лосся для їхнього зовнішнього оформлення. Для
отримання такого тресу завдовжки 1 см знадо-
биться10—15пучківволосся(рис. 15.7).

Трес подвійний, «у два оберти — три нитки»,
єосновоюбільшостівиробівзволосся.Відпопере-
днього способу відрізняється меншою густотою.
Длявиготовлення1смтакоготресупотрібно5–7
пучківволосся(рис. 15.8).

Міцність тресу залежить від міцності ниток і
якостіплетіння.Дляплетіннятресувикористову-
ютьнетількинатуральні,айсинтетичнінитки,які
міцнішійстійкішідовпливухімічнихречовин.

Рис.15.6. Різновиди тресів: а — англiйський; 
 б — голландський; в — єгипетський;  

г — одинарний; ґ — подвійний; д — продільний; 
е — креп

в

д

б

ґ

а

г

е

Рис. 15.7. Трес одинарний,  
«в один оберт — три нитки»

Рис. 15.8. Трес подвійний,  
«у два оберти — три нитки»
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Послідовність виготовлення тресу одинар-
ного, «в один оберт — три нитки».Змоченими
уводівказівнимівеликимпальцямиправоїруки
з карди беруть маленьке пасмо волосся (15—20
волосин) і розміщують його із зовнішнього боку
натягнутихнитоктресбанку,асамеміжнижньою
тасередньоюниткамитресувпритулдопочатко-
вого вузла. При цьому кінці пасма перекривають
середнюйверхнюнитки,анижнянитказалиша-
єтьсявідкритою.Потімкінціпасмаволоссязатис-

каютьуказівнимівеликимпальцямилівоїруки,щобкінецьпасмавиступавнад
верхньоюниткоюна3—4см.Такеположеннякінцівпасмаволоссящодониток
тресбанкувважаютьпочатковим(вихідним)длятресування(рис. 15.9).

Великийівказівнийпальціправоїрукирозміщуютьміжсередньоютаниж-
ньоюниткамитресбанку.Кінцемпасма,якевиступаєзгори,обхоплюютьверхню
нитку, проводять між верхньою та середньою нитками до себе й униз. Тепер,
кінці волосся закривають середню та нижню нитки тресбанку, а верхня нитка
залишаєтьсявідкритою.

Повторюють попередній прийом, однак пасмо проводять між середньою та
верхньоюниткамидосебейугору.Кінціволоссязакриваютьверхнюнитку,асе-
редняйнижняниткизалишаютьсявідкритими.

Останнійетап—закріплення.Дляцьоговеликийівказівнийпальціправої
рукирозміщуютьміжнижньоютасередньоюниткамиіззовнішньогобокутрес-
банку.Середнюниткувідтягуютьубіквідсебейзахоплюютьпальцямиправої
руки кінці пасма, які виступають над верхньою ниткою. Обхоплюють пасмом
верхнюниткуйвиводятьйогоміжверхньоютасередньою,апотімміжнижньою
ісередньоюнитками.Теперсереднянитказакритакінцямиволосся,арештани-
токвідкриті.

Указівним і великим пальцями лівої руки захоплюють обидва кінці пасма
йзатягуютьутворенесплетіння.Водночаспасмозміщуютьліворучупритулдо
стійки.Кожненаступнепасмоплетутьаналогічно.

у процесі виготовлення тресу подвійного, «у два оберти — три нитки»,
усіопераціїплетіннятресуповторюютьописанувищепослідовність,алеволосся
закріплюютьізміщуютьліворучдоупорутількипіслядругогооберту.Колипро-
цестресуваннябудезавершено,усітриниткизв’язуютьпетлеподібнимвузлом.

15.2.2. Тамбурування волосся

Длятамбуруваннявикористовуютьспеціальніпостижернігачкитаголкиріз-
ногорозміру(рис. 15.10).Тамбуруванняґрунтуєтьсянапринципіпротягування
складеноївдвічіпетлізкількохволосинкрізьотворисітчастоїосновипостижер-

Рис. 15.9. Початковий прийом 
тресування

Рис.15.10. Постижерні 
голки та гачки для  

тамбурування

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



241

15.2. Способи закрiплення волосся

ноговиробузподальшимзав’язуваннямодинарнимабоподвійнимвузлом.Ву-
золповиненматиформузатягнутоїпетлі.

Тамбурування одинарним вузлом. Наробочомустолівстановлюютькардута
манекенголовинашарнірномупристрої.Наманекенізакріплюютьосновупости-
жерноговиробуздвохшарів.

Постижернийгачоктримаютьсереднім,указівнимівеликимпальцямипра-
воїруки.Кінецьручкигачкарозміщенийнаребрідолоніміжуказівнимівели-
кимпальцями.Інструменттримаютьнавідстані1смвідоснови.Уробочомупо-
ложенніборідкагачкаповерненадогори.

Указівнимівеликимпальцямиправоїрукизкардивиймаютьневеликепасмо
волосся,складаютьйогопальцямилівоїрукивдвічіза5–7смвідоснови,утво-
рившипетлю.Основупетлізатискаютьуказівнимівеликимпальцямилівоїруки.

Лівурукузпетлеюпідводятьдоробочоїзони,аправоюпроводятьборідку
гачкаводинзотворівсіткиоснови,захоплюютькількаволосинзпетлійповільно
витягуютьїхкрізьотвіроснови.Стисканнямпальцівлівоїрукизабезпечуютьпо-
стійненатягненняволосся,щобвоноутримувалосяборідкоюгачка.Гачокпро-
водятьдалікрізьпетлюізакріплюютьїї,якзображенонарис. 15.11.

Гачокпросуваютьупетлю,розвертаютьуказівним івеликимпальцямибо-
рідкоюдосебейуцьомуположеннізахоплюютьгачкомосновупасма.Потімга-
чокрозвертаютьборідкоювідсебейдонизу,проводятьосновупасмакрізьйого
петлюірізкимрухомзатягуютьутворенийвузол.Кінціволосся,якіутримують
лівоюрукою,витягуютьборідкоюгачкайрозправляютьупотрібномунапрямку.
Борідкагачкаповинназахоплюватиодиншарсітчастоїоснови, іншийзалиша-
єтьсявільним.

Тамбурування подвійним вузлом. Домоментузатягуваннявузлавсіопера-
ціїповторюютьописанувищепослідовність,однакпісляпроведеннякрiзьпетлю
основи пасма утворений вузол не затягують, а повторно захоплюють основу
пасма.Утворенупетлюнезнімаютьзістрижнягачка.Гачокпроводятьусередину
поверхпершоїпетлійзновузахоплюютьосновупасма(рис. 15.12).

Рис.15.11. Тамбурування  
одинарним вузлом 

Рис.15.12. Тамбурування 
подвійним вузломба
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15.3. ВИРОБИ З ТРЕсОВАНОГО ВОлОссЯ

Довиробівізтресованоговолоссяналежатьперуки,шиньйони,коситавії.

15.3.1. Виготовлення шиньйонів

Шиньйонинамонтюрівиготовляютьтамбуруваннямаботресуванням,абез
монтюра—тількитресуванням.

Монтюр — це основа постижерного виробу, на якій за-
кріплюють трес. Завдяки монтюру можна виготовити шинь-
йонбудь-якоїформитарівняскладності,надативиробужор-
сткості(рис. 15.13).

Як правило, для виготовлення шиньйону потрібно 200–
400смтресу.Дляформуваннямонтюравикористовуютьма-
некенголови.

Надеталізіскладеноговдвічісітчастогоматеріалузпри-
пускаминашвиформують2або4виточкидлянаданняоснові
монтюрапотрібноїформи.Дляфіксуванняформизрізидеталі
основиобшиваютьтасьмою,прокладають1–2рядитасьмита-
кожуздовжівпоперекдеталі.

Напідготовленудетальосновинашиваютьтрес,починаючивідцентра,щільно
викладаютьйогоспіраллюдопружка.Останнійрядвиконуютьізпокришки.Для
зручностікріпленняшиньйонудозачіскипередбачаютькількапетель.

Ушиньйонахбезмонтюратресщільноукладаютьізшивають,починаючиіз
центрапротигодинниковоїстрілки.Кожнийстібокзакріплюютьпетлеюдляміц-
ностівиробу.Закінчуютьзшиванняпокришкою.

Шиньйонбезмонтюравосновізотворомдляпротягуванняволоссязшива-
ють,утворюючикільцезтресу«удваоберти».Невідриваючинитку,обшивають
неювільнуділянкутресузавдовжки4смінавідстані1,5–2смприкріплюютьдо
кільця,утворившипетлю.Поколупотрібнозробити5–6такихпетель.Другийі
наступнийрядипетельрозміщуютьушаховомупорядку.Зшиваютьпокришку,
закріплюючиниткамисерединукожноїпетліостанньогокола(рис. 15.14, а).

Упроцесізшиванняшиньйонубезмонтюраовальноїабовидовженоїформи,
від кінця тресу, виконаного у два оберти, відміряють 12–14 см. Далі по тресу
відміряють4см.Ціточкиз’єднуютьнитками,згинаючитрес.Тресзшиваютьз
утвореннямпетлівздовжпершогоряду.Другийінаступнірядипришиваютьу

Рис.15.13.  
Шиньйон

Рис. 15.14. Шиньйон без монтюра з отвором

а б в
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шаховому порядку. Новоутворену петлю скріплюють із серединою петлі попе-
редньогоряду.Шиньйонзакінчуютьзшиватитресомводиноберт(рис. 15.14, б).

Утакийспосібможнастворитиосновушиньйонубудь-якоїформи(рис. 15.14, в).
Виготовленийшиньйонзакріплюютьнаманекенійпідрівнюютьволоссяно-

жицями,акінціфіліруютьбритвою.Шиньйонвикористовуютьзапризначенням,
оформляютьйоговзачіску.

15.4. ВИГОТОВлЕННЯ НАКлАДНИХ ВІЙ

Штучнівії(рис. 15.15)виготовляютьяк
тресуванням,такітамбуруванням.

Спосіб 1. На рамку для плетіння во-
лосся натягують бавовняну нитку № 40.
Тамбурувальним гачком до нитки щільно,
петля до петлі, прив’язують волосся за-
вдовжкиприблизно2смподвіволосинив
однупетлю,потім1см—пооднійволосині
в одну петлю. Повторюють стільки разів,
скільки вій необхідно виготовити. Після
закінченняроботитресрозрізуютьначас-
тини.

Ниткутресузмащуютьклеєм.Післявисиханняклеювіїпідстригають,покри-
ваютьлакомдляволосся,підкручуютькінціщипцями.

Кожнупаруготовихвійзберігаютьвокремомуфутлярі.
Спосіб 2.Віїтамбуруютьподовжиніокамоделі,дляякоївиготовляютьпо-

стижернийвиріб.
Під час роботи нитку з обох кінців виготовлених вій проклеюють, щоб за-

фіксуватиїхнюширину.Потімвіїпроріджуютьметодом«пойнтинг».Післяпід-
сиханнявіїпідстригають,абинадатиїмпотрібноїформи.

15.5. ДОГлЯД ЗА ВИРОБАМИ З НАТУРАлЬНОГО ВОлОссЯ 

Доглядзавиробамизнатуральноговолоссяпередбачаєїхнєрозчісуваннята
миття.Розчісуваннямволоссюнадаютьнеобхідногонапрямкуйводночасвизна-
чаютьрівномірністьдовжини.

Волоссярозділяютьнапасма,розчісуютьлегкимирухамищіткою,почина-
ючизкінців,щобнепошкодитимонтюрчитрес.

Чищення та миття шиньйонів з натурального волосся. Перед миттям
монтюр чистять і промивають. Якщо монтюр, виготовлений із синтетичного
матеріалу,йогочистятьводоюзшампунем.Монтюрзбавовнизакріплюютьна
формідлязапобіганняусаджуванню,чистятьспеціальнимрозчиномімиють.

Шиньйони з натурального волосся миють під проточною водою без від-
жиманняволосся.Мильнупінунаносятьнаволоссяіпрочісуютьщіткоювна-
прямкувідмонтюрадокінцівпасом.Післямиттяволоссяополіскуютьтаоброб-
ляютьбальзамами.Вимитийшиньйонзагортаютьурушникіпросушують.

Рис. 15.15. Накладнi вiї
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15.6. ЗАЧІсКИ З ВИКОРИсТАННЯМ ШИНЬЙОНІВ

Зачіски з шиньйонами надають образу
особливого шарму й жіночності, коротка
стрижка легко перетворюється на вечірню
зачіску (рис. 15.16). Довжина волосся клі-
єнтаповиннабутидостатньоюдлякріплення
шиньйонудокоренівволоссяабодоволосся,
зібраного у «хвіст». Колір шиньйону має
бути максимально наближений до кольору
волосся клієнта. Бажано використовувати
шиньйонизнатуральноговолосся.

15.7. КлЕєНІ ПРИКРАсИ З ВОлОссЯ

Майжевкожнійфантазійнійзачісцівикористовуютьклеєніприкрасизво-
лосся(рис. 15.17).Такізачіскиможутьна90%складатисязпостижернихвиробів
ідекоративнихдоповнень.

Длявиготовленняклеєнихприкрасвикористовуютьволосся(штучнеабона-
туральне),скляніабопластмасовіформирізнихрозмірівзгладкоюповерхнею,
щітки,пензлідлянанесенняклею,клейБФ-6,ножиці,ниткипідколірволосся
(рис. 15.18). Перед проклеюванням продумують композицію прикраси, фарбу-
ютьокреміпасмаврізнікольори.

15.7.1. Підготовка волосся

Заздалегідьзібраневокреміпасма,пофарбованетавичесаневолоссярозби-
раютьзакольоровоюгамоюірозкладаютьнаробочомустолі.

Товщинайдовжинапасмазалежитьвідзадуманоїкомпозиції.Дляякісного
просочуванняклеєм,пасмонеповиннебутитовстим,алейнетонким,щобгото-
вийвирібневтративформу.

15.7.2. Послідовність виготовлення клеєних постижерних виробів

Підготовленепасмонакладаютьнаоб’ємнуоснову,наносятьнаволоссяклей
(рис. 15.19, а).Клейрозподіляютьповсійдовжинійтовщиніпасма,якволося-
ною частиною щітки, так і її зворотним боком для рівномірного розподілення
клеютарозрівнюваннялицьовоїповерхніпасма(рис. 15.19, б).

Рис. 15.16. Зачіски  
з використанням шиньйонів

Рис. 15.17. Клеєні вироби з волосся 
Рис 15.18. Інструменти та  

матеріали для виготовлення 
клеєних прикрас
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15.7. Клеєні прикраси з волосся

Проклеєне пасмо залишають на формі до неповного висихання клею
(рис. 15.19, в).Черезпевнийчаспасмознімаютьзоснови(рис. 15.19, г).

Щойно знятому пасму надають остаточної форми й залишають до повного
висиханняклею(рис. 15.19, ґ).

Пасмаможутьбутиплоскими,завитими,вигнутими,хвилястими—залежно
відформиоснови,наякійпасмопроклеювали(рис. 15.19, д).

15.7.3. створення постижерної композиції

Кількапідготовленихпасомз’єднуютьразом,цебудецентрмайбутньоїком-
позиції(рис. 15.20, а).Почерговододаютьдонихрештуелементів,добираючиїх
закольороміформоювідповіднодозадуму(рис. 15.20, б, в).

Доповнюють постижерні прикраси стразами, бісером, намистинами, штуч-
нимиквітамитощо(рис. 15.21).

Готовукомпозиціювикористовуютьузачісці(рис. 15.22).

Рис. 15.20. Формування постижерної композиції

б ва

Рис.15.19. Підготовка окремих елементів 
постижерного виробу

а

ґ

б

д

в г

Рис. 15.21. Готові постижерні вироби Рис. 15.22. Зачіски з використанням  
постижерних виробів 
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Запитання та завдання

1. Якіінструментизастосовуютьдлявиготовленняпасомзволосся?
2. Якідопоміжніматеріалипотрібнідлявиготовленняперук,шиньйонів,кіс?
3. У яких випадках використовують тресбанк, карду? Охарактеризуйте ці

пристрої.
4. Розкажітьпропідготовчіроботипередтресуваннямволосся.
5. Назвітьвидитресів.Якізнихвикористовуютьнайчастіше?
6. Уякихвипадкахвиконуютьтрес«водиноберт»та«удваоберти»?
7. Длячогозастосовуютьтамбуруванняволосся?
8. Учомуполягаєпідготовкаволоссядлявиконанняпостижерноговиробу?
9. Якіматеріаливикористовуютьдлявиконанняприкрасізволосся?

10. Якуповсякденномужиттіможназастосовуватипостижернийвиріб?
11. Якіштучнідекоративніелементиможнавикористовуватиякдодатковідо

клеєноїприкраси?
12. Розкажітьпродоглядзавиробамизволосся.
13. Уякихзачіскахідлячоговикористовуютьпостижернівироби?
14. Назвітьособливостімиттяшиньйонівзнатуральноговолосся.
15. Опишітьпроцесвиготовленняштучнихвій.
16. Охарактеризуйтевикористанняшиньйонівузачісках.
17. Якуформуможнанадатипасмувпостижерномувиробі?
18. Виконайтетестовізавдання.

1. Кращимдляпостижернихробітвважаютьволосся
А зрізане
Б вичесане

в вичесанеабозрізане
Г вимите

2. Клеєніпостижерніприкрасивиготовляютьізволоссязавдовжки
А 40–80см
Б 60–90см

в 30–40см
Г менше15см

3. Основапостижерноговиробу,наякійзакріплюютьтрес,—це
А нитки
Б тасьма

в декоративнідоповнення
Г монтюр

4. Спеціальніпостижернігачкитаголкивикористовуютьдля
А тресування
Б тамбурування
в тресбанку
Г карди

5. Передвиконаннямпостижерноговиробуволоссярозчісуютьзадопомо-
гою

А гребінцязширокимизубцями
Б тресбанку
в карди
Г круглоїщітки
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Адсорбція—здатністьволоссяпоглинатийутримуватизапах.
Акцент—візуальневиділеннявзачісціпевногоелементакольором,лінією,

формою.
Активатор(окисник1,5%,1,9%)—речовина,щоприскорюєперебігхімічної

реакції.Використовуютьдлятонування,фарбуванняназатемнення.
Аміак — хімічна речовина, яка входить до складу засобів для завивання та

фарбуванняволосся.
Асиметрія—відсутністьсиметрії.

Бакенбарди—бородавідскроньуздовжщікдовиголеногопідборіддя.
Баланс—гармонійнеспіввідношенняміжчастинамизачіски.
Баланс асиметричний — особливість зачіски, використання непропорцій-

ності,якособливоїознакизачіскиабоякзасобукорегуваннянезбалансованості
рисобличчя.

Балаяж—знебарвлення,фарбуваннякінцівволосся.
Бігуді—пристосуванняциліндричноїформидлязавиванняволосся.
Бомбаж—щіткакаркасноїформидляукладанняволоссябілякореня.
Борода—волосянийпокривнанижнійчастиніобличчя.
Брашинг—щіткациліндричноїформизотвораминаповерхнідляукладання

волосся,наданнянапрямкукінцям,формуванняволоссяподовжині.
Буклі—елементзачіски;тупійоване,вичесанетавикладенеупорожнистіва-

ликиволосся.

валик—окремийелементабоформазачіски;підкладнадетальциліндричної
формивжіночихзачісках.

вихор—ділянкаволосяногопокривуголовизвідміннимвідосновноїмаси
волоссянапрямкомросту.

вища точка голови—центрміжмаківкоюталобнимвиступом(місце,дегре-
бінецьутримуєтьсягоризонтальноповерхніголови).

вищипування—методфілірування,колиіззагальногомасивуволоссязрізу-
ютьтонкіпасмаабоокреміволосининарізнійвисоті.

водопоглинання волосся — здатність сухого волосся поглинати й утриму-
вативоду.

волосся—похіднийелементшкіри;ниткоподібніроговіпридаткиепідермісу.
волосяний корінь—частинаволосинивсерединіфолікула.
волосяний стрижень—видимачастинаволосини.
врізання (точкове або цілеспрямоване) — метод філірування волосся кін-

цямипрямихножицьдляпом’якшеннялініїпрямогозрізупасма.
вторинне (повторне) фарбування — фарбування коренів волосся, що від-

росли.

Гігроскопічність—властивістьволоссялегкопоглинативологу,рослинніта
тваринніжири,гліцерин.

Глибина кольору—ступіньнасиченостікольору.
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Градієнтне фарбування — ефект градації кольору: від темного до світлого.
М’якепоєднаннярізнихкольорівподовжиніпасмаволосся.

Градуювання—1.Прийомстрижки,задопомогоюякогостворюютьформу,
регулюютьгустотутаоб’ємволоссязавдякизрізуваннюпасомпідрізнимкутом.
2.Прийомстрижки«пасмонапасмо»,завдякиякомуотримуютьподовженняабо
вкороченнянаступногопасмавідноснодопопереднього:

Дезінфекція—комплексзаходівдлязапобіганняпоширеннюхвороботвор-
нихмікробів,інфекційнихзахворюваньзадопомогоюхімічноготафізичногооб-
робленняінструментів,шкірирук,поверхонь.

Декапірування—видаленнязволоссяштучногопігменту(кольору,відтінку).
Дисонанс—невідповідністьдовжиниволоссяводнійзачісці;невдалепоєд-

наннярізнихелементів.
Дифузор—насадкадляфена,щорівномірнорозподіляєнагрітеповітря.

еклектика—поєднаннярізнихстилів.
еластичність—здатністьволоссярозтягуватисьіповертатисьдопопередньої

довжинибезпошкоджень.
емульгація—процесзмішуваннянанесеногонаволоссябарвниказводоюі

розподілйогоповсійдовжиніволосся.Забезпечуєрівномірністькольоруподов-
жиніволосся.Полегшуєпроцесзмиванняфарбизволосся.

Завивання–перукарськапослугаздовготривалогозавиванняволоссяізза-
стосуваннямхімічнихпрепаратів.

Завиток — елемент зачіски; частина локона в один оберт пасма навколо
форми,кінецьпасма,завитийкільцем.

Захисний крем—засіб,стійкийдодіїводи,лугівіслабкихкислот.Призна-
ченийдлязахистушкірипокрайовійлініїростуволоссяпідчасзавививаннята
фарбування.

Зачіска—волосся,укладеневпевнуформу.
Зведення волосся нанівець—перехідвідкороткоговолоссядодовгого,по-

чинаючивідкрайовоїлініїйогоросту.
Знебарвлення—процесосвітлення,максимальневидаленнязволоссяштуч-

ногоабонатуральногопігменту.
Зони волосяного покриву голови—основніробочіділянкивпроцесівико-

наннястрижкиабозачіски.

Інфрагрілка—апаратдляобробленняволоссяташкіриголовиінфрачерво-
нимвипроміненням.

канікалон—хімічневолокнозширокоюкольоровоюпалітрою,матеріалдля
створенняетнозачісок,постижернихвиробів,плетіннякістощо.

карда—пристрійуформіпластинизрядамиметалевихзубцівдляпервин-
ногообробленнястриженоговолосся,розчісуваннятазмішуванняволоссяріз-
нихвідтінківпередвиготовленнямпостижернихвиробів.

клімазон—апаратдляприскоренняхімічнихпроцесівзавиваннятафарбу-
ванняволоссязадопомогоюспеціальноговипромінення.

колір—світловийтон,забарвлення.
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колориметрія—сукупністьметодів,яківизначаютьпринципвзаємодіїко-
льорів.

колорування—складнефарбуванняволоссявкількакольорівзвикористан-
нямрізнихгрупбарвників.

композиційний центр—зосередженняосновнихдеталей,зв’язківкомпози-
ції,лінійзачіски.

композиція — зачіска як єдине ціле з певною структурою, розміщенням і
взаємозв’язкомскладовихчастин;створенняєдиногоцілогозокремихчастин.

консервативні зачіски—зачіски,яківідповідаютьпопередніймоді.
контраст—значнарізницядовжиниволосся,кольорів,текстури.
контрольне пасмо —пасмоволосся(рухомечинерухоме),надовжинуякого

орієнтуютьсяпідчасстрижки.
контур—лінія,щоокреслюєформузачіски.
крон—найвищачастинахвилі,місцезгинуволосся,девонозмінюєсвійна-

прямокназворотнийівідокремлюєоднухвилювідіншої.

Локон—елементзачіски;завитенабудь-якуформупасмоволосся.

Маківка—зонаволосяногопокривуміжвищоюточкоюголовийтім’яним
виступом.

Масаж—комплексрухівдляпокращеннястанушкіритаволосся;ефектив-
нийспосіброзслаблення.

Мелірування—фарбуванняокремихпасомволосся;частковезнебарвлення
волосся.

Мікстон(коректор, бустер)—пігментучистомувигляді.Використовуютьу
комплексізбарвникамидляпосиленняабокорегуваннякольору.

Мінімалізм—модапростихліній.
Міцність—здатністьволоссяпротистоятидіїнегативнихчинників.
Мода—недовготривалепануванняпевнихсмаків.
Моделювання зачісок—процесстворенняоригінальнихмоделейзачісок.
Модні зачіски–найпоширеніші,найпопулярнішівпевнийперіодзачіски.
Монтюр—основапостижернихвиробівзтасьми,тюлютаіншихматеріалів.

Накладка—постижернийвиріб,невеликаперука.Закріплюютьзадопомо-
гоютасьми,шпильок.

Насиченість—інтенсивність,яскравістькольору,концентраціякольорового
тону.

Начісування—збиванняволоссягребінцемнавсютовщинупасмазобохбоків.

Окантування—оформленнянижньогоконтурустрижки,підрівнюванняво-
лоссязанапрямкомйогоросту.

Окисник—кремоподібнаречовина,якузмішуютьзосвітлювальноюпудрою
абокрем-фарбою.Створюєпористість,окислюємеланінізумовлюєпроявдіїмо-
лекулкольору

Освітлення—змінакольорунакількатонів(напівтон)щодобажаногорівня.
Освітлювачі—барвники,якіосвітлюютьволоссяна5–7тонів.

пароапарат—обладнаннядлядодатковогообробленняволоссяпароювпро-
цесілікування,фарбуваннятазавивання.
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пігмент—речовина,якавизначаєнатуральнезабарвленняволосся.
пеньюар—накидка,якунадягаютьповерходягудлязахистувідзрізаного

волосся.
передпігментація–попереднєнасиченняволоссябарвникомнатурального

ряду.
перука—штучневолосянепокриття,зробленезнатуральногочисинтетич-

ноговолосся,якеімітуєвласне.
перукарські інструменти–знаряддяпраціперукаря,призначенедлявико-

наннярізноманітнихопераційзволоссям.
персоналізація—корегування,доопрацюваннястрижкипіслясушінняво-

лоссяфеномзурахуванняміндивідуальнихособливостейклієнта.
підхват—технічнийприйом,якийзастосовуютьупроцесістрижкинадгре-

бінцем.
площадка—строгогоризонтальнаповерхнязістриженоговолоссяналобно-

тім’янійтаскроневихзонах.
пористість — здатність волосся втримувати рідину. Розрізняють середню,

стійку,екстремальнутанеодноріднупористість.
постиж—перукарськийвибірзіштучногоабонатуральноговолосся:локони,

коси,шиньйони,буклі.
проділ—елементзачіски,лінія,щоподіляєволосянийпокривголовиначас-

тини.
пропорція—співвідношенняелементівзачіски,те,начомубудуєтьсяїїком-

позиція.
профіль—контуробличчя,головичифігури,видимийзбоку.

рельєф—характерповерхні,сукупністьїїувігнутихівипуклихчастин.
ритм—рівномірнийтипзмін,щоповторюється;рухузачісці.
рівень кольору—коефіцієнтабоглибинакольору.Визначає,наскількисвіт-

лимаботемнимєколірволосся.

сиве волосся—волосся,уякомумайжевідсутнійнатуральнийпігмент.
силует–площиннезоровесприйняттяоб’ємноїформи,чіткообмеженоїкон-

турами.
симетрія—повнавідповідністьрозміщеннятавеличинивсіхелементівком-

позиціївідносноосісиметрії.
слайсинг—методфіліруванняволоссяпрямиминожицями,ковзальнимзрі-

зомуздовжпасма,додатковийприйомдляотриманняпластичноїстрижки.
спосіб стрижки «на пальцях»—рівномірневкороченняволоссянадпаль-

цями.
стайлінг(відангл.styling—моделювання)—укладанняволоссязадопомо-

гоюмоделюючихзасобів.
стиль—манера,характертахудожняособливістьзачіски,їїсилуетнаформа,

пропорції,принципиколористичногорішення.
стрижка—перукарськапослугазпідрізання,укороченняволоссярізними

прийомамидляствореннябажаноїформи;форма,наданаволосяномупокриву
підстриганням.

сушуар—обладнаннядляприскореннясушінняволосся.
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Тамбурування—безпосереднєзакріпленнястриженоговолоссянаосновіви-
робу.

Текстура—виглядповерхнізачіски.
Тонування—фарбуванняврізнітониодногокольору(2–3відтінкиодного

кольору)безруйнуваннянатуральногопігментуволосся.
Трес—вирібзволосся,заплетенийміжтрьоманиткамиувиглядібахроми.

Використовуютьдляперук,шиньйонів,кіс,локонів,накладок.
Тресбанк—спеціальнийстанокдлявиготовленнятресу.
Тресування—виготовленнятресувплетеннямпасомволоссяміжміцними

нитками.
Тупіювання—збиванняпасмаволоссязвнутрішньогобокубезнаскрізного

проникненнязубцівгребінця.
Тушування—створенняпідчасстрижкипоступовогопереходувідкороткого

волоссядодовгого.

Фарбування—штучнезабарвленняволосся;замінанатуральногопігменту
штучним.

Філірування — проріджування волосся із збереженням основної довжини
пасма.

Фіксатор(концентрат)–хімічнийзасібдляфіксуванняотриманогозавитка
впроцесізавивання

Форма—загальнийконтурзачіски.
Формери—сучасніпристосуваннярізноїформидлянакручуванняволосся.

Хвиля — елемент зачіски, утворення плавного згину волосся обмеженого
двомакронами.

Хроматизм—властивістьсвітловогопроменярозкладатисянапроменіріз-
нихкольорів.

Хроматичне коло(зіркакольорів,зіркаОсвальда)—діаграмаіззображенням
кольорів,якадопомагаєрозумітиїхнєспіввідношення,взаємодіютанейтраліза-
цію.

Цілеспрямоване врізання — метод філірування волосся з утворенням хао-
тичноїрізнорівневостінакінцях;методпроріджуванняволоссянаокремихді-
лянках.

Час витримування—час,необхіднийдлявпливубарвниканаволосся.
Чілка–елементзачіски;створюєтьсязавдякиприйомамстрижкиволосся.

Шиньйон—накладкаволосся,укріпленанапотилиці.
Шкіра–зовнішнійпокривтілалюдини.
Шліфування—етапустрижці,якийвиконуютьпісля їїзавершення;зрізу-

ванняволосся,щостирчить.

Щипці—інструментдлягарячогозавиванняволосся.
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