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Різноманітність базових модельних зачісок:  

їх стиль, типи та призначення 

        Волосся завжди були і будуть доповненням до нашої зовнішності, яке дуже 

красиво виглядає на дівчині. Адже всі погодяться, що для того, щоб виглядати 

невідхильно, однією одягу не вистачить.  Для цього дівчата постійно придумують 

різні зачіски, тому що вони можуть надати волоссю будь-яку форму, колір, зробити їх 

такими, якими вони самі захочуть.  

Стиль зачіски 

      Стиль — це конкурентна, стійка, складна мода епохи, в якій мода виражає 

економічний стан, політичні погляди, розвиток культури, ставлення до зовнішнього 

світу. На формування індивідуального стилю людини можуть впливати літературні 

образи, твори живопису, образи кіногероїв, поняття зі світу музики, особливо 

танцювальної, що в наш час часто породжують цілі стильові напрями. Характерні 

особливості цих напрямів виявляються в індивідуальних стилях різних людей. У 

своїй роботі майстер це враховує, причому в більшості випадків при індивідуальному 

моделюванні бере ці стилі за основу. Нині розрізняють декілька стилів. 

 

     Класичний. Характерний стриманістю, відсутністю екстравагантних, гостро 

модних кольорів і ліній як у макіяжі, так і в одязі та 

зачісках. Прикраси повинні бути стриманими й 

вишуканими. Стиль створює враження елегантності, 

рівноваги, впевненості в собі. Люди, які обрали класичний 

стиль, зазвичай не схильні до сміливих експериментів, 

знають собі ціну, не поступаються своїми власними 

переконаннями. Цей стиль доречний у багатьох ситуаціях 

— від неформальної до офіційної. Діловий стиль 

створюється за допомогою простих обрисів, обмеженої 

кількості деталей, передбачає відсутність надмірного декору. 

Все, починаючи від костюма і взуття та закінчуючи макіяжем 

і зачіскою, повинно створювати відчуття зібраності, 

цілеспрямованості, ділового настрою. У цьому стилі розкіш 

недоречна. Усе має створювати враження ділового настрою, 

відданості роботі, стриманості, коректності, елегантності та 

пунктуальності.  

 



     

Романтичному стилю притаманні легкість, свобода, 

пристрасність. У романтичному стилі завжди є щось чисте, 

непідкупне й з елементами театральності. Жінки, які обрали 

цей стиль, схильні до сильних переживань, бурхливих 

почуттів, сентиментальності. Головною ознакою цього 

стилю є гаптування, вишивки, вуалі й хустинки, рюші та 

оборки, копиці кучерів, водоспади хвиль, що природно 

спадають на плечі. 

    

Спортивний стиль поєднує в собі динамічні кольори, прості 

форми. Відсутність зайвих деталей, надмірного декору 

забезпечує легкість і зручність руху. Силуети вільні, одяг 

оздоблений накладними кишенями, «блискавками», макіяж 

мінімальний; враження підтягнутості, свіжості, чистоти та 

здоров'я підкреслюють упевненість жінки в тому, що вона 

приваблива без будь-яких хитрощів. Спортивний стиль дуже 

функціональний, не потребує великої кількості аксесуарів, але 

на відміну від класичного його не можна вважати 

універсальним.  У деяких моментах цей стиль перегукується з 

класичним. 

     

 Фольклорний стиль зумовлюється географічним розташуванням 

того чи іншого народу, історичними традиціями та економічним 

станом країни. Він характеризується народним колоритом. 

       

 

 

Екзотичний стиль — це стиль свята й карнавалу. Його 

основні риси складність форм, яскравість еротичність Дуже 

тісно пов'язаний з фольклорним і романтичним стилями. 

      

  

 

Авангардний стиль — стиль майбутнього, стиль пошуку. Він ніколи 

не зупиняється, завжди прямує попереду всіх стилів і може 

поєднувати основні риси кожного з них. 

 

 



Тип зачісок 

      

      Зворотні зачіски – усе волосся зачісується назад. Це 

най поширеніший тип,який підходить і для чоловіків, і 

для жінок. Зачіски цього типу можу виконуватись на 

довгому і короткому волоссі.  

 

Ацентральні зачіски – волосся спрямоване від маківки в різні 

боки,відповідно до напрямку його росту. Зачіски цього типу, як і 

зворотні, можуть бути виконані на волоссі різної довжини. 

Підходять як  для чоловіків, так і для жінок. Однак при їх 

виконанні на довгому волоссі необхідно вкоротити передню 

частину волосся до довжини, яка зрівняється з довжиною чілки.  

 

Концентровані зачіски – усе волосся, включаючи волосся з 

нижньої частини потилиці на шиї, зачісують до маківки. 

Волосся для зачісок цього типу має бути досить довгим. 

Підходить для жінок. 

 

 

Передні зачіски – усе волосся спрямоване на перед, до лоба. 

Бажано, щоб волосся нижньої частини потилиці та шиї було 

довгим, бо воно обов’язково повинне діставати до тім’я та 

поступово переходити в коротку чілку. Через складність 

виконання зачіски цього типу трапляються рідко. 

 

 



Комбіновані зачіски – це змішаний тип зачісок. В якому поєднується декілька видів. 

     Концентровані-зворотний тип зачіски                 Ацентральні-концентрований тип зачіски                    
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