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Тема: Процес    створення  нових  моделей зачісок 

      Етапи  творчого  процесу проектування зачіски 

Діяльність дизайнера або художника-модельєра з розробки нових моделей зачісок 

підкоряється загальним закономірностям творчості і являє собою зміну усвідомлюваних та 

неусвідомлюваних етапів. Запуск процесу відбувається у свідомій сфері, продовжується в не-

усвідомлюваних структурах і знову потрапляє у сферу свідомості. 

ЕТАП ПЕРШИЙ - підготовка або орієнтація. 

Зміст першого етапу у появі спонукання змінити що-небудь в існуючих зразках зачісок. 

Відбувається усвідомлення завдання, формування мети. Проблема може бути задана зовні 

(замовлення журналу, завдання керівника тощо), або мати внутрішній поштовх (формується 

самим дизайнером). 

Етап підготовки характеризується свідомими зусиллями по пошуку варіантів рішення 

поставленого завдання, виділення головної мети, тривалим зосередженням на проблемі з 

оживленням минулого досвіду. На цьому етапі творчого процесу відбувається також збір та 

накопичення матеріалу, визначення творчого джерела. 

Творчим джерелом можуть бути історичні та національні зачіски, ретро-мода, предмети 

декоративно-прикладного мистецтва, архітектура, рослинний та тваринний світ тощо. Крім 

того, поштовхом для фантазії можугь стати продукти цивілізації, урбанізм міст, космічні 

дослідження, нові технології та ін. Дизайнер зачіски може із реальної дійсності взяти майже 

усе, що можна трансформувати, перетворити у ідеї для нової зачіски: мотив, фрагмент чого-

небудь. Кожне джерело творчості має тільки йому притаманні ознаки, які можуть надихнути 

дизайнера на творче 

музиці і танці - ритм і експресію; в народних зачісках - декоративність і т.д. 

Процес творчості дизайнера, як і будь-якого художника, є процесом безперервним, творець 

постійно відкриває красу то в лінії, то в кольорі предметів оточуючого світу. 

У процесі підготовки відбувається поглиблення, деталізація і прояснення образу ідеї, 

додання їй нехай нечіткої, далеко не остаточної, але все-таки структури. Дизайнер концентрує 

зусилля, застосовує різноманітні методи рішення проектного завдання. Марі Річчі, директор 

Дизайн-школи у Парижі, в одному зі своїх публічних виступів підкреслила: "Мода - це, 

насамперед, проектування у розумі. Модельєр логічно проробляє, аналізує ідею як у цілому, 

так і окремі її елементи, збирає додаткову інформацію". 

ЕТАП ДРУГИЙ - фрустрація. 

Перехід на етап фрустрації відбувається у той момент, коли, після аналізу усієї наявної 

інформації і перевірки варіантів рішення, дизайнер все ж не знаходить відповідь, тобто він 

виявляється у "куті". Слід зазначити, що цей етап не є типовим для творчої діяльності з 

проектування нових моделей зачісок, але інколи він проявляється, особливо у творчості 

початківців. 

У стані фрустрації людина відчуває напругу, роздратування, свою неповноцінність, нудьгу, 

втому, апатію. "Муки творчості", - так можна назвати цей стан. Виникає відчуття, що рішення 

в принципі не існує. Створюється враження, що вже усе вигадали і неможливо створити що-

небудь нове. Фрустрація - це сигнал для реорганізації діяльності. Необхідно обміркувати, що є 



бар'єром для творчості, подивитись на поставлену задачу з іншого боку, провести роботу з 

пошуку додаткової інформації, поспілкуватись з колегами (для студентів - проконсульту-

ватись із викладачами), або відпочити та тимчасово зайнятись чим-небудь іншим. 

ЕТАП ТРЕТІЙ- визрівання або інкубація. 

Інкубація - це стадія безсвідомої роботи над проблемою. Після періоду підготовки або стану 

фрустрації і перед періодом натхнення може бути період відсутності уваги до проблеми. 

Дизайнер перестає активно нею займатись. Такий відпочинок від активної роботи над 

проблемою необхідний для того, щоб ідея "влежалась", щоб через деякий час оцінитиїї 

"свіжим оком". 

Ідеї не зовсім відсутні у свідомому мисленні протягом стадії визрівання. Виношувана ідея 

або відповідний стан духу повертаються час від часу протягом  періоду  визрівання. Кожного 

разу, коли ідея  повертається, стає можливою  певна робота над нею. Деякі дослідники 

називають цей етап періодом "розумового відпочинку", коли працює  саме підсвідомість, 

вишукуючи необхідну інформацію у минулому  досвіді. 

ЕТАП ЧЕТВЕРТИЙ -  інсайт. 

Це  короткочасний  етап, кульмінаційна фаза творчого  процесу. Його не можна  

передбачити. Він супроводжується "потоком ідей", альтернативними  навіюваннями  рішень 

та швидким  успіхом. 

Інсайт- кульмінаційний момент креативного процесу, який є результатом підготовки, 

переходу зі стану фрустрації до виношування  ідеї. Інсайт  - це  короткочасний, але дуже  

виразний етап  креативного процесу. Він  характеризується  бурхливими  позитивними   

емоціями, пожвавленням, навіть  ейфорією. 

Психологи вважають, що ефек  тінсайту  полягає в миттєвому "переструктуруванні" 

внутрішнього образу і виникненні "внутрішньої  структури   більш  високого порядку". 

Виникнення образу нової  зачіски   супроводжується  глибокою і стійкою  зосередженістю 

на предметі  діяльності, активізацією  здібностей, знань і умінь, жвавістю вражень, яскраві  

стю образі в пам'яті і уяви. Відбувається підйом духовних сил, натхнення, без якого 

неможливо завершити творчий пошук. 

ЕТАП П'ЯТИЙ - перевірка, розробка, оцінка. 

Це заключний етап творчого процесу проектування нової моделі зачіски, у ході якого 

відбувається перевірка істинност іінсайту, доробка, доведення  роботи до кінця, робляться  

остаточні  висновки, оформлюється  документація. 

Дизайнер шукає відповіді на питання: "Чи реально це виконати?", "Чи відповідає це 

вихідним умовам?" 

Ідеї, що виникли у стані інсайту, інколи стримуються зовнішніми реаліями. Блискуча ідея, 

яка здавалась цінною може бути відкинута як помилкова. У цьому випадку відбувається 

повернення на етапи інкубації, фрустрації, підготовки. 

 


