
Спецкомпозиція 

Урок № 31 Вплив фактури волосся на формоутворення зачіски 

ЗАКОНСПЕКТУВАТИ . 

 ПІДІБРАТИ 4 ФОТО ЗАЧІСОК З РІЗНОЮ ФАКТУРОЮ ВОЛОССЯ ТА 

ЗОБРАЗІТЬ ГРАФІЧНО ФАКТУРУ ВОЛОССЯ (КУЧЕРЯВІ, ПРЯМІ І ІН.) 

У перукарському мистецтві під фактурою волосся розуміється якість волосся - 

щільність, гладкість, блиск і ін. 

Прийнято класифікувати волосся за такими параметрами: 

1. за формою (текстурі) - прямі, хвилясті, кучеряве; 

2. за типами (фактурі): по довжині (довгі, середні, короткі); по товщині (товсті, 

тонкі, середні); по жирності (жирні, нормальні, сухі); по еластичності (еластичні, 

пористі), за ступенем здоров'я (здорові, виснажені); 

3. за кольором (темні, світлі, руді); 

4. за расою (європейський, азіатський, африканський типи волосся); 

5. за ступенем схильності хімічного впливу (незабарвлені, пофарбовані, волосся з 

хімічною завивкою). 

Дані ознаки важливі для діагностики волосся, для отримання необхідного 

кінцевого результату при фарбуванні, для додання зачісці потрібної форми. 

Фактура впливає на сприйняття пропорційних відносин форми. Сприйняття 

фактури залежить і від характеру освітлення поверхні. Колір значно пом'якшується 

на поверхні пористих волосся і посилюється на блискучих. 

Текстура волосся відіграє значну роль при створенні зачісок. Більшість стилістів 

приходять до думки, що пряме волосся більш здорові, а кучеряві - найбільш 

уразливі (матові, тьмяні, сухі). Сучасні тенденції в перукарському мистецтві 

закликають підкреслювати природну текстуру волосся - прямі ще більше 

розпрямляються, а кучері фіксуються. 

Поняття «конфігурація» також важливо при конструюванні образу. Конфігурація - 

надання форми, розташування, зовнішній вигляд, обрис, образ; взаємне 

розташування предметів; співвідношення складових частин складних предметів. У 

перукарському мистецтві під конфігурацією розуміється - зовнішній вигляд 

зачіски, взаємне розташування елементів зачіски і співвідношення складових 

частин (пасом, локонів і т.п.). Конфігурація безпосередньо залежить від фактури і 

текстури волосся. 

Таким чином, з огляду на фактуру, текстуру і конфігурацію волосся при розробці 

зачісок, можна досягти великої художньої виразності, навіть якщо форма одна і та 

ж або форми близькі. Якщо фактура виразна, то її вплив на глядача може бути 

сильніше, ніж вплив самої форми зачіски. 

 

 

 

 



ЗРАЗОК НА ІІ ДОВЖИНІ ВОЛОССЯ (РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФАКТУРИ,  

КОЛЬОРУ, ТЕКСТУРИ, ТИПУ) 

 

        
 

 

   
 

        
 

 

 

 

 


