
Розглянуто                                              Затверджую 

На засіданні циклової комісії           Заступник  директора з НВР 

Протокол № ___             ____________ Ольга ТЕСЛЯ  

Від ___  вересень  20____ р  

Завдання  

по дисципліні «Спецкомпозиція» 
отримав (ла) уч.________________________________________ гр.._________ 

  підис ____________________  дата ______________________ 

Структура роботи 

1. Титульний аркуш (Дисципліна, група, ім’я, прізвище здобувача освіти, викладач дисципліни) 

2. Складіть словник термінів використовуваних в «СПЕЦКОМПОЗИЦІЇ»   (наприклад:. Баланс - узгодження висоти і ширини зачіски. 

Гармонія - це упорядковане і приємне для ока сполучення форм, ліній, кольорів та ін. 

Гіперболізація - один із способів створення образів уяви шляхом зменшення чи перебільшення предметів, їхніх частин і якостей. 

Дефіле - професійна хода манекенниць. Сюжетний хід у показі зачісок - це прийом, за допомогою якого реалізується дія і компонується в єдине ціле 

демонстрація усіх моделей зачісок.  Дисиметрія - часткове порушення симетрії. Дисонанс - (принцип моделювання) комбінація різних елементів. 

Повний контраст.; і т.п). 

3. Підготуйте повідомлення на запропоновані  теми. 

4. Підготувати три  презентації (тема на  самостійний вибір). 

5. Скласти конспекти лекцій, які розкривають суть дисципліни  і роботу перукаря-модельєра. 

6. Виконати лабораторно-практичні роботи. 

Вимоги до оформлення: 

- Виконані завдання розміщувати у вказаній послідовності; 

- Кожне завдання в окремим файлом; 

- Допускаються елементи художнього оздоблення; 

- Матеріал презентацій здати  на  флешці або в класрумі. 

 

 

 

Карта самостійної роботи 



уч.________________________________________ гр.._________                                              Викладач __________ Тамара  ШИТІКОВА 

 

№  

 

ВМІСТ ЗАВДАНЬ 

 

Форма виконання ОЦІНКА,  

ПІДПИС 

1. Складіть словник 

термінів використовуваних в спецкомпозиції: Арт-зачіска, Аглютинація, Акцентування, Аналогія, 

Абстрагування, Акцент у зачісці, Асиметрія,Ахроматичні кольори, Баланс, Баланс  асиметричний, 

Баланс  симетричний, Брейдінг, «Гламур», Гранж (амер. сленг grunge - бруд), Дендізм, 

Деконструктивізм,  реконструкція, Дивергентне мислення, Дизайн, Динаміка, Домінування, 

Евристика, Еклектика, Ескізне проектування зачіски, Золотий перетин,  Імідж, Імітація, 

Інверсія, Колекція зачісок, Композиція зачіски, Концепція у дизайні, Контраст, «Конструктивізм», 

Креативність, Креативна модель ,Креатур, Лінія дизайну, Лінія Кумбрера, Маскуліний, 

Масштабність зачіски, Моделювання зачісок, Модифікація, Модні стандарти, «Ноу -хау», Оп-арт, 

Перфектционізм, Подіумний показ, «Позитивізм», Портфоліо, Принципи моделювання, Прет-а-

порте, Проекція, Рівновага зачіски,Ритм, Ricci’х, 

Силует зачіски, Симетрія гвинта і спіралі, Скінхендс, скіни, Статика, Стиль  Денді (Go Dendi), 

Стилізація, «Тенденція», Технологічна карта виконання зачіски, Тотожність, Унісекс, Fashion 

desing, Фор-ескіз, Хай Тек, Хіпі (англ. hippi), Центрально - осьова симетрія, 

Виконати на 

окремому 

аркуші 

формат А4 

 

 

 

 

 

 

2. Підготуйте  три  повідомлення  на запропоновані  теми:  

 Ритм в зачісці  

 Основні особливості просторової форми зачіски 

  Наявність елементів формоутворення зачіски 

 Пропорції та  масштаб зачіски 

 Симетрія та асиметрія в зачісці 

 Контраст як засіб композиції в створенні зачіски 

 Джерела  формоутворення в дизайні зачіски 

 Особливості колористичного рішення при створенні  зачіски 

 Психологічний вплив кольору на людину 

 Контраст  кольору, як засіб  композиції в створенні зачіски 

 Особливості створення композицій  зачіски з використанням пастижерних та інших варіантів 

декорування зачіски 

 

Підготовка 

повідомлення.  

Виконати на 

окремому 

аркуші формат 

А4 

 

1. 

2. 

3. 



3. Виконати три  презентації, (на вибір, повинно бути не менше 10 слайдів. Скинути в класрум або 

на флешку):  

 Фактори, що впливають на вибір зачіски 

 Класифікація зачісок 

 Конкурсні зачіски та дипломні проекти 

 Характеристика основних стилів зачісок 

 Лінії зачіски 

 Типи зачісок 

 Ритм в зачісці 

 Пропорції в зачісках 

 Симетрія та асиметрія в зачісках 

 Контраст у зачісках 

 Залежність зачіски від типу фігури 

 Залежність зачіски від віку 

Підготовка  

презентацій 
1. 

2. 

3. 

4. Скласти конспект лекцій в зошиті на  теми : 

1. З №1 -  №10  конспекти 

2. З №11 - №17 конспекти 

3. З №24 - №31 конспекти 

4. З № 33 - №36  конспекти 

5. З №44 - №48  конспекти 

Підготовка  

лекцій  

в зошиті 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. Виконати лабораторно-практичні роботи: Оформити папку А4  

Урок №18 Лабораторна робота № 1 

Схематичне зображення співвідношення частин та компонентів композиції між собою, з обличчям 

і фігурою людини 

 1.  

Урок № 22       Практична № 2   Композиційний розбір зачіски  (фото) ОБОВ'ЯЗКОВО 

(ф 

 2.  

Урок № 23    Лабораторна  3   Композиційний розбір зачіски (індивідуальний малюнок зачіски)  3.  

Урок № 32  Лабораторна робота № 4 

 Схематичне зображення зачіски, враховуючи пропорції, об’єм, форму обличчя 

 4.  

Урок № 37       Практична № 5     

Схематичне зображення  оформлення лицевої  частини зачіски 

 5.  

Урок №49 Практична робота  №7 Поєднання кольорів  7. 

Урок № 57  Практична робота  №8  Індивідуальна розробка зачіски в кольорі,  

з застосуванням  пастижерних  виробів або декоративних прикрас ОБОВ'ЯЗКОВО!!! 

 8. 

 


