
Перукар І класу 

Н.Е.1-2. Характеристика  сучасних, прогресивних  та інноваційних 

операції та методів стрижки 

План  

- володіти професійною  термінологією, яка застосовується при стрижці волосся;  

- характеризувати  сучасні, прогресивні та інноваційні операції та методи стрижки; 

- знати  визначення сучасних, прогресивних  та інноваційних операцій та методів стрижки; 

Андеркат – метод зрізу волосся ножицями, що нагадує дугу, виконується 

ножицями(споріднена техніка арочного зрізу, сезуар (фр.) - бритвою). 

Асиметрія – різний розподіл елементів зачіски що до центру обличчя. 

Біселірування – ефект стрижки, коли кінчики волосся  закручують догори або донизу за 

лінією форми. 

Вищипування - метод філірування, при якому із загального пасма волосся зрізують тонкі 

пасма або окремі волосини на різній висоті. 

Відтягування волосся – прийом стрижки, яким регулюють довжину волосся та створюють 

силует стрижки. 

Врізання (точкове або цілеспрямоване) – метод філірування волосся кінчиками прямих 

ножиц або пом’якшення лінії прямого зрізу пасма. 

Гарсон -  стрижка «під хлопчика», особлива популярна на початку ХХ ст.. 

Гігроскопічність – властивість волосся поглинати водяні пари з повітря, рослинні і 

тваринні жири, гліцерин. 

Градуювання – це метод точної стрижки накладанням пасма на пасмо, в результаті якого 

отримують довше або коротше пасмо щодо КП,  спосіб укорочування волосся із 

внутрішнього боку долоні, вкороченими ножицями, з точністю до міліметра. Існує 

зовнішнє та внутрішнє градуювання. 

Димчастий перехід – досягається ретельним тушуванням волосся від шиї до потиличного 

бугра. Нагадує, ніби стелиться дим. 

Дисконекшид конекшин (дисконекція) – техніка стрижки «нез’єднане поєднання», де 

поєднуються не поєднані пасма. Волосся окремих зон підстрижені довшими, вони не 

з’єднуються з внутрішніми більш короткими, але разом складаються в вільну єдину 

гармонію. Автором цього методу став Луїс Лонгуерас. 

Зведення волосся нанівець – це плавна, поступова зміна довжини волосся від найдовшого 

на центральних частинах тім’я і потилиці до найкоротшого на периферійних ділянках 

волосяного покриву голови. 

Зубці пилки - прийом філірування волосся,виконується ножицями із прямим 

полотном,широко використовується в жіночих і чоловічих моделях,на окремих ділянка або 

по всьому волосяному покриву голови,в результаті край прядки набуває вигляду зубців 

пили. 

Конвергенція – з’єднання в одній точці. 

КП – контрольне пасмо – пасмо, яке визначає довжину волосся, як на окремій зоні, так і всієї 

стрижки. 

Лінія дизайну - контрольне пасмо яке може бути рухомим або нерухомим. 



Окантування – це операція стрижки, (контур стрижки) в результаті якої волоссю надається різка 

лінія, яка обмежує його по всьому краю росту волосяного покриву голови або на окремих його 

ділянках у межах необхідної області і надає зачісці остаточного контуру. Частіше за все це 

заключна операція стрижки, з його допомогою зачіска набуває остаточного силуету. 

Песоналізація – корекція, доопрацювання стрижки після сушки волосся феном. 

Перфектціонізм – чітки форми; лінії стрижки, за якими виконується  фарбування  волосся; 

фарбування волосся по лініям стрижки, майбутньої  укладки. В стрижках – вишукані, чіткі 

лінії. 

Поінкат – крапковий зріз. Виконується прямими ножицями переважно за крайовою лінією 

стрижки. Надає ефект бахроми. 

Поінтинг (пікірування, пікетаж) – один із видів філірування волосся за допомогою ножиць 

з прямим полотном. Виконується за технікою «врізання» і нагадує метод «зубці пилки». 

Проекція — це кут, під яким необхідно утримувати волосся щодо поверхні голови в процесі 

стрижки або створення зачіски. 

Прогресія – збільшення або зменшення довжини волосся. 

«Саваш» – це стрижка з зовнішнього боку руки над пальцями ножицями. Це рівномірне 

рівняння волосся по всьому волосяному покрову голови (на пальцях). 

Свінгуючі пасма – ефективно акцентовані пасма. 

Слайсинг – метод філірування волосся прямими ножицями, ковзаючим зрізом уздовж 

пасма, додатковий прийом для отримання пластичної стрижки. 

Симетрія - однаковість розташування елементів відносно точки, осі або площини. 

Схема стрижки - це послідовне зображення операцій, методів і прийомів виконання 

стрижки. 

Стрижка «на пальцях» - операція вкорочення волосся над пальцями по всьому 

волосяному покриву голови або на окремих його ділянках. 

Сходинки – ступінчастий зріз, що іноді виникає при виконанні стрижки через порушення 

технології. 

Текстура – вигляд поверхні зачіски. 

Техтейлоринг – техніка стрижки – викрійка. 

Технологічна карта виконання зачіски - це технічний малюнок, який схематично 

відображає етапи виконання 

Тушування – отримання плавного переходу в довжині волосся від довгого до короткого. 

Ця операція аналогічна зведенню волосся нанівець, але вимагає більш якісного виконання. 

Філірування – прорідження волосся; створення природного співвідношення між довгим і 

коротким волоссям у процесі стрижки на всьому волосяному покриві або на окремих його 

ділянках. 

Хай Тек  (англ. hitech скорочено від  high technologu  -  висока технологія) - напрямок в 

дизайні, пов'язаний з використанням новітніх матеріалів і технологій. 

Цілеспрямоване врізання – метод філірування волосся з утворенням хаотичної 

різнорівневості на кінцях, метод прорідження волосся на окремих ділянках. 

Шліфування (полірування)– зняття волосся, що стирчить («антенки»), після завершення 

стрижки. 
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Внутрішній зріз 
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Види градуювання 

 

 

 

 

 

 

Інноваційні методи стрижки 

 

 

 

 

 

 

Способи  стрижки «пасмо на 
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Способи  стрижки  
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Конвергенція 

Зовнішнє градуювання  Внутрішнє градуювання 

Техника undercut 

(андеркат) 

Арочна техніка 



 

            

             

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поінткат  (point cut) Песоналізація 

Поінтинг Слайсинг (clithing) 

Коридори 

Дисконекшин 
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Інноваційні методи стрижки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО УРОКИ  

https://youtu.be/YRiEeRtKT5I 

https://youtu.be/Gi_c5NudCls 

https://youtu.be/ScLTx71Pats      - методи філірування 

 

 

https://youtu.be/YRiEeRtKT5I
https://youtu.be/Gi_c5NudCls
https://youtu.be/ScLTx71Pats

