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Основні поняття і загальні  відомості про зачіски 

 

Мета дисципліни  «Художнє  моделювання зачіски» - сформулювати уявлення 

про сучасне моделювання та художнє оформлення зачісок, їх виконання у 

відповідній послідовності, виховання смаку та професіоналізму майстра, 

володіння фаховою лексикою для подальшого полегшення професійного 

спілкування. 

Зачіска – це надання волоссю певної форми.  

Вже на статуетках і малюнках з зображеннями людей 

давньокам'яного століття (палеоліту) ясно виражена іноді досить 

складна зачіска. Як у давнину, так і в даний час дуже  небагато 

народи залишають свої волосся рости вільно. Звичайно їм 

надають найрізноманітніші форми, підстригаючи їх по всій  

голові або на окремих  її ділянках  і створюючи з волосся іноді 

цілі споруди. Поява особливих зачісок пов'язано зі зростанням 

розчленування людського суспільства (подібно одягу. Зачіска стала ознакою 

соціального відмінності, для загострення якого вона часто 

поєднується з головними прикрасами (діадемами, гребенями та ін.) 

Часта зміна мод у вищих шарах буржуазного суспільства, в 

прагненні виділитися із загальної  маси населення, відбивається і на 

зачісці.  

Сьогодні волосся укладають у зачіску за допомогою всіляких 

пристосувань: фен, різноманітні гребінці, гелі, лаки, віск і т.д. 

Волосся хімічно завивають, нарощують, фарбують і т.д. 

Про те, що таке сучасна стрижкарозповідає стиліст московського салону краси 

Terra Dell Uomo. Сучасна модна стрижка - це завжди гра зі своїм настроєм і 

характером. Але тут головне, щоб стрижка підходила. А для цього при моделюванні 

майстер повинен врахувати не тільки тип особи й структуру волосся, але і спосіб 

життя, і навіть характер, тому дуже важливо досягти взаєморозуміння між клієнтом і 

перукарем. Завжди безпрограшним комплексний підхід:стильна 

модна стрижка, здоровий вигляд волосся, майстерно підібраний колір 

- все це допоможе зберегти природний вид вашої зачіски, а саме це 

завжди диктує мода 

Взагалі зачіска зорово може  змінити форму 

голови і обличчя, приховати недоліки і 

підкреслити переваги. Досвідчений майстер 

добре бачить всі нюанси. 

    Майстер в салоні краси може 

використовувати різну техніку стрижки, і 



найчастіше найцікавіші знахідки виходять в результаті з'єднання різних стилів і шкіл. 

В принципі існує кілька національних шкіл перукарського мистецтва, що 

використовують різні системи. Існують школи німецька та іспанська, французька і 

англійська У кожній з них є свої терміни і власні принципи, але за готовою зачісці і 

фахівцю не завжди легко розібрати, учень якої школи її виконав. 

Різновидів стрижок як таких небагато. А ось варіантів обробки 

певної стрижки - сотні. Саме вони і дають ефект своєрідності. 

Досить цікаві недавні експерименти (правда, це стосується 

жіночих зачісок) обробки стрижки в якій-небудь незвичайної позі, 

коли клієнтка, наприклад, сильно нахиляє голову, а майстер 

експресивно, швидкими рухами створює ефект польоту волосся в 

різні боки - без шкоди, звичайно, для загальної форми. 

Взагалі сучасні технології допомагають швидко і легко змінити 

імідж. Скажімо, навіть при довжині волосся в 5 - 7 см за допомогою 

укладання можна виконати до шести варіантів зачіски, які 

абсолютно перетворять зовнішність. Для простоти підтримки 

форми укладання існують так звані Стінг, за зовнішнім виглядом та 

формою використання дуже нагадують тверді дезодоранти. Досить 

кілька разів провести по волоссю - і створюй будь-яку форму 

зачіски, яка буде триматися кілька годин. За їх допомогою так же 

легко і швидко можна поміняти стиль протягом дня: скажімо, 

стримано-ділову укладку для робочих буднів - на розкуту вечірню 

зачіску, а може бути навіть весільну зачіску. 

 


