
Перукар І класу 

Н.Е.8 – 9  Види сучасних чоловічих стрижок з застосуванням 

 операції зведенням волосся нанівець та «димчастий перехід» 

ПЛАН 

- знати основи композиції в сучасних чоловічих стрижках;  

- схематично замальовувати, розробляти зміну моделей стрижок від особливостей форми голови та 

типу обличчя;  

- знати  перелік дефектів та способи їх усунення, які можуть виникнути під час стрижки; 

- характеризувати  сучасні, прогресивні та інноваційні операції та методи стрижки з застосуванням 

операції  «димчастий перехід» та зведення волосся нанівець 

- складати технологію виконання чоловічих  стрижок застосуванням операції «димчастий перехід» та 

зведення волосся нанівець; 

- знати правила нанесення засобів для стайлінгу при укладанні стрижки. 

 

Основою композиції зачіски є сукупність її частин, співвідношення об'ємів, загальні 

пропорції і силует.  

Пропорції зачіски і її відповідність не тільки обличчю, але й фігурі людини відіграють 

вирішальну роль у створенні зачіски, бо надають силуету певного характеру. 

Композиційними  прийомами  при створенні  стрижки або зачіски є масштабність, 

композиційна єдність характеру, симетрія й асиметрія (рівновага, статика і динаміка), 

контраст, ритм, нюанс. 

Компонентами композиції називають форму, силует, колір, лінії і декор. 

Завжди необхідно дотримуватись наступних законів композиції: 

1. Всі компоненти і засоби композиції підпорядковуються призначенню зачіски. 

2. Всі частини і компоненти композиції мають гармоніювати між собою, а також з 

фігурою і обличчям людини. 

3. Кожна зачіска повинна мати композиційний центр. 

 

 

 

Fade - це 

технологія 

стрижки, при 

якій 

створюється 

димчастий 

перехід від 

шкіри голови 

до будь-якої 

бажаної 

довжини 

волосся. 

Стрижка, 

виконана в такій техніці, виглядає свіжою, має більш тривалий час носіння  і додає 



мужності образу. 

Існує чотири основних типи стрижки, які розрізняються висотою нульової лінії: 

Mid fade - стандартний варіант, що починається з скроневих кутів (середини голови). 

Стрижка, відповідна кожному. 

Low fade - різновид fade, яка починається нижче скроневих кутів. Ідеально підійде тим, 

хто хоче щоб  стрижка довше служила, але при цьому максимально зберегти довжину 

волосся на маківці. 

High Fade - варіант, при якому нульова зона починається вище скроневого кута. 

Ідеальний для тих, хто хоче максимально довго носити стрижку. 

Temple fade - скроневий fade, найменш помітний варіант, коли перехід робиться 

тільки на скронях і шиї. Оптимальний для тих, хто прагне виглядати свіжо, але при 

цьому не хоче стригтися дуже коротко. 

Стильний перехід даної стрижки підкреслить  сучасний зовнішній вигляд, а також 

дозволить не турбуватися про необхідність укладання. 

 

Перелік дефектів при виконанні стрижок: 

- сходинки – різкий перехід в довжині волосся; 

- не симетричність в стрижці; 

- дуже коротка маківка; 

- перефіліроване волосся; 

- залишки торчащого волосся; 

- не відповідність форми стрижки до індивідуальної особливості людини; 

- не врахування наявності шрамів, родимок; 

- не відповідність структури волосся до певної форми стрижки; 

- не дотримання бажання клієнта до фасона стрижки.  

 

 Стайлінгові засоби для укладання чоловічих стрижок. 

 Пасти для волосся 

 Помади для волосся 

 Глина для волосся 

 Крем для волосся 

 Бріолін для волосся 

 Віск для волосся 

 Гель для волося 

 Тонік для волосся 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.frisor.ua/ukladochnye-sredstva/pasty-dlya-volos
http://shop.frisor.ua/ukladochnye-sredstva/pomady-dlya-volos
http://shop.frisor.ua/ukladochnye-sredstva/glina-dlya-volos
http://shop.frisor.ua/ukladochnye-sredstva/krem-dlya-volos
http://shop.frisor.ua/ukladochnye-sredstva/briolin-dlya-volos
http://shop.frisor.ua/ukladochnye-sredstva/vosk-dlya-volos
http://shop.frisor.ua/ukladochnye-sredstva/gel
http://shop.frisor.ua/ukladochnye-sredstva/tonik-dlya-volos


 

ЗРАЗКИ ЗАЧІСОК ЧОЛОВІЧИХ СТРИЖОК З ЗВЕДЕННЯМ ВОЛОССЯ НАНІВЕЦЬ ТА 

ДИМЧАТИМ  ПЕРЕХОДОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглянути відео урок  

https://youtu.be/M9qPxaHYeVc 

https://youtu.be/4OKh9f9HLHg 
 

https://youtu.be/M9qPxaHYeVc
https://youtu.be/4OKh9f9HLHg

