
Художнє моделювання зачіски 

Урок № 5  Творчий  процес моделювання 

 

Моделювання – процес створення нових моделей різного характеру і призначення, заснованих 

на знаннях сучасної техніки і історичному досвіді. На сьогоднішній день поняття 

“моделювання” тлумачиться ширше і означає не тільки процес створення моделей, а й 

розробку на основі моделі різних її варіантів з використанням будь-яких характерних 

(можливо модних) деталей, а також процес відтворення (реконструкції) моделі за 

малюнком або фотографії (малюнок і фотографія завжди є зображенням частини зачіски).  

Моделюванням зачісок вирішуються наступні завдання: 

• задоволення потреб населення в зачісках; 

• виховання і розвиток смаку людей на основі пропаганди художньо оформлених моделей 

зачісок; 

• створення демократичної моди; 

• розвиток напрямків моди. 

Не кожна представниця прекрасної статі має модельною зовнішністю, ідеальними рисами і 

правильною формою особи. Заручившись допомогою досвідченого майстра, а не студента, ледь 

дізнався основи моделювання зачіски, всі ці недоліки з легкістю можна приховати. Головне – 

знайти професіонала. 

Моделювання зачіски – це кропіткий процес оформлення волосся. Він проводиться на основі 

існуючих моделей стрижок і їх різних модифікацій. Набагато рідше моделювання являє собою 

відтворення образу на фото або малюнку. 

Моделювання зачіски дозволяє вирішити кілька завдань перукарського мистецтва.  

 - розробка нових зачісок, стрижок і укладок;  

- художнє моделювання зачіски і її подальше оформлення сприяють формуванню 

естетичної складової цілісного образу;   

- стимулюється розвиток модних трендів. 

Не менш важливим моментом, в повсякденній роботі майстра-перукаря, є художнє оформлення. 

Завдяки цьому завершального етапу, відвідувач отримує можливість комплексно оцінити роботу, 

виконану фахівцем. 

Технічна частина завжди залишається за майстром, а тому клієнт може не завжди розуміти суть 

тих чи інших операцій, що проводяться з волоссям. Головне – це результат, яким закінчується 

будь-який процес моделювання зачіски. Важливо, щоб він повністю влаштував клієнта. 

Кожен гість перукарні індивідуальний, і якщо майстер не здатний внести в свою роботу, ту саму, 

неповторну родзинку і останній штрих, клієнт залишиться розчарований. Тому справжній 

фахівець завжди працює індивідуально і особливу увагу приділяє художнього оформлення. 

ЗАВДАННЯ: 

Виконайте в зошиті кольоровий   ескіз арт-зачіски за однією із наступних тем:  

"Венеціанський карнавал", "Міфологія кохання", "Стріли Амура", "Барви природи", 

"Архітектурна уява", "Східна фантазія", " Під знаком зодіаку", "Летючий голландець". 

 

 

 

 

 



 

 ЗАВДАННЯ: Дайте назву арт-зачіскам  
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