
Спецкомпозиція 

Урок № 25   Пропорції   зачіски (Ст. 89-92) 

Пропорцією є гармонійне сполучення між частинами цілого, ознаками або 

предметами; порівняльна взаємодія між двома предметами. Слово "пропорція" ввів у 

вживання у І столітті до н.е. давньоримський оратор Цицерон, який переклав на латинь 

платонівський термін "аналогія", що буквально означав "співвідношення". 

У створенні композиції пропорція є головним регулюючим засобом, який визначає 

гармонійне співвідношення між цілим і його частинами. Іншими словами, пропорція – 

цезв'язок, який поєднує усередині цілого його складові частини, рух від одного 

розміру до іншого. 

Розрізняють пропорції арифметичні (раціональні) і геометричні (ірраціональні). 

Арифметичні пропорції являють собою співвідношення величин, що 

виражаються співвідношенням цілих чисел. Раціональні відносини - 2:3, 3:4, 5:6 - 

містять у собі модуль, який укладається ціле число разів у кожній величині, яка 

складає форму. Арифметичні відносини застосовуються у композиції у тому разі, 

коли потрібно ясно виразити підпорядкованість частин цілому. 

До геометричних, або ірраціональних пропорцій, відносяться такі співвідношення, які 

засновані на геометричній закономірності їх побудови. Прикладами такого 

пропорційного відношення є відношення сторони квадрата до його діагоналі, а також 

відношення половини основи рівностороннього трикутника до його висоти. 

З давніх часів у пропорційності вбачалася об'єктивна основа краси. Багато видатних 

художників, архітекторів, філософів і вчених прагнули розкрити закони 

пропорційності, які лежать в основі гармонії. 

На різних етапах розвитку мистецтва використовувалися різні методи побудови 

пропорцій. Так, наприклад, у мистецтві Стародавнього Єгипту застосовувалася сітка 

квадратиків, на основі якої створювалися архітектурні і скульптурні добутки . Кожен 

такий квадратик являв собою модуль, тобто величину, яку застосовували для 

вираження кратних співвідношень розмірів для узгодження з цілим його частин. 

У період античності сформувалися нові системи. Квадрат залишався основою 

побудови пропорцій, але поряд з модульною системою древні греки користувалися і 

системою пропорційних чисел, серед яких особливо важливу роль грало 

співвідношення, яке одержало назву "золотий перетин". 

"Золотий перетин" є ірраціональним співвідношенням. Суть цієї пропорції 

полягає у тому, що сума двох величин відноситься до більшої величини так само, 

як велика величина відноситься до меншої. Якщо відрізок, якийпотрібно 

поділити за принципом "золотого перетину", прийняти за 1, то його частини 

будуть мати числове вираження 0,618 : 0,382. Приблизно в цілих числах "золотий 

перетин" виражається як 3:5, 5:8, 8:13, 13:21 і т.д. 

Принцип "золотого перетину" був головним у античному мистецтві - у скульптурі і 

особливо в архітектурі. Але першим увів сам термін "золотий перетин" Леонардо да 

Вінчі, великий художник, архітектор, винахідник і музикант епохи Відродження. Він 

називав цю пропорцію мірилом краси і гармонії, каноном мистецтва. Цікаво, що 



принцип "золотого перетину" можна спостерігати не тільки у мистецтві, але і в 

природі. 

Кожна історична епоха створювала свої власні критерії естетичного ідеалу образу 

людини. Визначення пропорцій при створенні зачіски залежить від моди, яка постійно 

експериментує із пропорціями. Сучасний дизайнер зачіски повинен правильно 

співвідносити розміри і форму зачіски із фігурою людини, а також із її одягом та 

аксесуарами. 

Робота над композицією зачіски починається з пошуку її силуету і визначення його 

основних пропорцій, тобто відношення висоти до ширини. 

Пропорція є одним з головних засобів композиції, тому що за її допомогою 

досягається гармонійність спроектованої зачіски і організується її форма. Пропорція - 

це розрахована розмірна система, у якій відношення елементів форми організують 

об'ємно-просторову структуру зачіски. Тільки там, де є продуманість пропорцій, є і 

цілісність форми. У зачісках розрізняють наступні види пропорцій: 

 -золотий перетин (як зазначалось вище, це така пропорція, коли у поділеній на дві 

частини зачісці вся величина зачіски відноситься до більшої її частини так, як 

відноситься більша частина до меншої) Мал.1.  

-подібна пропорція (зустрічається у зачісках нескладного характеру із наявністю 

проділу або без нього, але за умови, що ліва і права частини однакові) Мал.2; 

-модульна пропорція (зустрічається у зачісках складних за характером побудови і 

симетрії, коли можна визначитиокремі елементи, деталі зачіски (тобто модулі), які 

привертають увагу до зачіски). (Мал.3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Різні розмірні відношення, які виявляються головним чином як відношення висоти 

форми до її ширини, призводять до різного образного звучання і естетичного 

сприйняття розробленої моделі. Пропорціональність у художньо-проектній творчості є 

не тільки засобом організації гармонійної цілісності, але і способом пошуку 

модифікації вихідної форми. Змінюючи пропорційні відношення окремих частин і 

елементів форми зачіски, можна надати їй нове образне звучання. 
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