
Художнє моделювання зачіски 

Урок № 91-92 Ведучі стилісти України та за кордоном 

   Аналізуючи роботи провідних зарубіжних майстрів, спочатку потрібно виділити найбільш 

популярних та найбільш відомих перукарів світу. Ними вважаються : 

Закорднні: 

Луї Лонгераус, Відал Сесун Олександр де Ларі, Толух Guy, Pivot Point, Альда Копала, Patrick 

Cameron, Жак Дессанж (Jacques Dessange),Тревор Сорби (Trevor Sorbie),Александр де Пари (Aleksandre 

de Paris),Даниель Гэльвин (Daniel Galvin),Тедди Чарльз (Teddy Charles),Джамаль Хаммади. 

Відчизняні: 

Рита Хазан,Сергей Зверев,Руслан Татьянин,Александр Шевчук,АлександрТодчук, 

Александр Уткин,Катерина Гордеева,Елена Дронговская, Ірина Зайцева,Ірина Баранова, В’ячеслав 

Дюденко,Володимер Тарасюк. 

     Нагороджений титулом «людина легенда» Відал Сасун. Він справді відомий по всьому світу, 

навіть поза межами перукарської майстерності.  

     Patrick Cameron вважається найталановитішим стилістом по виготовленню зачісок з довгого 

волосся.  

      Сем Макнайт (Лондон) запропонував завитки, які повинні бути блискучими розділеними. В 

покрасці I. Bogatti (Aduachic) (Франція) пропонує медові відтінки в співвідношенні з жіночою 

неповторною лінією.  

      Jean Marc Joubert (Франція) пропонує чотири варіанти ультра сексуальності для вечора: гладке і 

пряме, витягнуте за допомогою праски волосся або супернакручене, в безпорядку мілке та хвилясте чи 

викликаючий контраст між прямою та густою чілкою і по начесаними пасмами які підібрані на 

потилиці.  

      Щодо українських центрів моделювання зачіски, то до них можна віднести школи Тарасюка, та 

Дюденка. В сучасному світі вони найбільш відомі з усіх інших.  

 

Відал Сессун (*17 січня 1928 — 9 травня 2012) — британський косметолог, 

перукар-стиліст. 

      Відал Сассун народився в Лондоні 17 січня 1928. Батько його мав грецьке 

коріння, а мати зі своїми батьками колись приїхала в англійську з Києва. Юність 

Сессуна припала на важкий час - військові 40-ві роки. Вирішивши пов'язати своє 

життя з перукарським справою, Сессун в 1942 році почав свій кар'єрний шлях у 

якості прибиральника в одній лондонській перукарні, потім, після настання 

мирного часу, він вирішив вступити в перукарську школу. По закінченні навчання 

Сессун деякий час попрацював у невеликих салонах, поки в 1948 році він не 

відправився в Ізраїль, де брав участь у боротьбі за незалежність держави. Він і не думав, що 

повернеться в Лондон поки не отримав від матері телеграму, в якій говорилося про смерть вітчима і її 

прохання про його повернення. 

       Повернувшись до Англії, Відал Сессун влаштувався в салон в центрі Лондона, де з успіхом 

працював з клієнтами, число яких додавалося день від дня. Сессун не був схожий на інших перукарів. 

Його творча жилка, артистичність, товариськість і уміння слухати своїх клієнтів приваблювала в салони 

дам, що бажають підстригтися саме у нього. Так майстер перетворився зі звичайного «цирульника», 

який надає форму волоссю, в одного своїх клієнток.  

         Відала Сессуна називають першим в історії іміджмейкером. Звичайно, поняття це з'явилося 

порівняно недавно, але суть його відображає те, що робив цей майстер протягом довгих років своєї 

перукарської праці. Сессун не просто стриг волосся, вкорочував і укладав. Він витрачав на розмову зі 

своєю клієнткою стільки ж часу, скільки і на свою роботу ножицями. В результаті зачіска для кожної 

жінки була виконана у відповідності з її особистістю, її фізичними особливостями, її внутрішнім світом. 

Відал Сессун, озброївшись ножицями, гребінцем і феном малював образ кожної жінки, яка приходила 
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до нього підстригтися, робив своїх клієнток єдиними і неповторними. Подібне ставлення до своєї 

професії зробило Відала Сессуна не просто успішним майстром-перукарем, а людину-легенду свого 

часу, учителем і наставником багатьох перукарів по всьому світу. Відал Сессун підняв престиж 

перукарської  професії, винайшов нові стрижки, актуальні донині, йому належить ідея створення 

ручного фена, який сьогодні в розпорядженні у кожної жінки. А сам майстер ніколи і не мріяв про таку 

славу 

           У 1954 році Сессун відкрив у Лондоні свій перший салон, названий «Раймон». Заявив про себе 

привселюдно Сессун в 1957 році, після того, як створені ним зачіски опинилися на подіумі, де вперше 

були представлені міні-спідниці. Показ дизайнера Мері Квант викликав справжній фурор, а молодого 

перукаря стали називати «Шанель зачісок». 

       Більш широко ім'я Відала Сессуна стало відомо на початку 60-х років, коли з його легкої руки на 

голові голлівудської актриси Міа Феророу з'явився суперкоротких асиметричний «боб», донині входить 

до топ-листа самих кращих стрижок всіх часів. Стрижка не вимагала застосування жодних засобів 

укладань. Раніше короткі стрижки слід було «вибудовувати» лаком, щоб підтримати їх форму, але на 

цей раз Сессун надав всім жінкам чудову зачіску, яка не потребує складного догляду, причому 

виглядала вона природно, свіжо і модно. Саме тоді виникла знаменита формула під назвою «Wash and 

Go» або буквально - «Мій і йди», в двох словах відображає простоту догляду за волоссям.  

        У 80-х роках перукар покидає Великобританію і переїжджає до США, де його майстерність 

оцінили по достоїнству і його ім'я незабаром з'явилося на косметичної продукції компанії Procter & 

Gamble - стала популярною у всьому світі. Крім того, в 1984 році Сессун став офіційним стилістом на 

лос-анджелеської Олімпіаді. 

    Діяльність стиліста не обмежується тільки перукарським справою. У 1982 році Сессун створив 

Міжнародний центр по дослідженню антисемітизму в Єрусалимі, який він активно підтримував. 

     У 2008 році майстер відзначив ювілей - 80 років, більшу частину яких він присвятив 

перукарського справі. Ще в 80-х супермодель Пеггі Моффіт сказала про майстра: «Сессун для 

перукарського мистецтва означає те ж саме, що Пікассо для живопису!», І це не пафос або гучні слова, 

що можуть підтвердити його учні, його клієнти й прості обивателі, навіть не пов'язані зі світом моди. 

        Сассун став відомим автором декількох книг, у тому числі A Year of Beauty and Health у 

співавторстві з колишньою дружиною та актрисою Беверлі Сесун. Він також брав участь в телесеріалі 

«Your New Day with Vidal  

          Сассун помер 9 травня 2012 у  власному будинку на Малхолланд-драйв у Лос-Анджелесі. За 

заявою представників міської поліції смерть настала з природних причин. Раніше ЗМІ повідомляли, що 

у Сассун була діагностована лейкемія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Патрік Камерон  

     Патрік Камерон відомий у всьому світі як чарівник в  роботі з довгим 

волоссям. Його також називають самим відомим англійським стилістом і 

найдорожчим у світі перукарем. Насправді його історія почалася далеко від 

туманного Альбіону, а саме, в Новій Зеландії. 

       Патрік Камерон народився в містечку Ловер Хатт в Нью-Плімуті на цьому 

південному острові. Особливої пристрасті до перукарського справі Камерон у 

юності не зазнавав, хоча й цікавився. Він говорить, що перейнявся цим мистецтвом 

досить пізно - в 20 років, а до цього його захоплювала музика і живопис. Одного 

разу, проходячи повз перукарського салону, Патрік зайшов і поцікавився, чи є у них навчальні курси 

для перукарів. Довгі години навчання та практики, участь у всіх місцевих змаганнях перукарів, нарешті, 

дали Камерону зрозуміти, що це те, чого він хоче присвятити своє життя. І вже тоді робота з довгим 

волоссям стала пріоритетною для стиліста. У той час більшість його клієнток носили саме довге 

волосся, але в Новій Зеландії як і в Європі роботі з довгим волоссям не приділялося достатньої уваги. 

Патрік Камерон зрозумів, що це та область перукарської справи, в якій він може досягти успіху. Йому 

ніколи не подобалася проста робота перукаря як ремісника - стрижка, фарбування, сушка феном. Він 

хотів створювати весільні зачіски, укладки для подружок нареченої, образи для вечірок. 

         Його першим і головним учителем, наставником і ідейним натхненником стала Ліндсі 

Ловерідж, яка відкрила йому цей світ під час навчання. Тепер повертаючись на батьківщину, він 

неодмінно зустрічається з нею і годинами може розмовляти про роботу: про те, що вже зроблено, про 

перспективи, про плани та мрії, які можна здійснити. Патрік Камерон працював в Новій Зеландії 

протягом 7 років, після чого вирушив підкорювати Європу. 

         У 1987 році Камерон приїхав в Лондон, де влаштувався на роботу в один великий салон. Його 

майстерність роботи з довгим волоссям відразу стало неймовірно затребуваним, адже раніше цього 

практично не приділялося уваги, а попит на послугу був великий. Тоді Камерон зробив роботу з довгим 

волоссям частиною своєї навчальної програми. Так на одному із занять його помітили представітілі 

мега-бренду Wella і молодого стиліста попросили провести для них кілька семінарів. Так почалася 

співпраця талановитого перукаря і світової марки, однієї з лідерів в області засобів по догляду за 

волоссям. 

         У 1997 році на базі Wella London studio відкрилася Школа Патріка Камерона в Лондоні. 

Студенти отримують можливість протягом двох днів освоїти найактуальніші техніки стрижки та 

укладки. Цей короткий інтенсивний курс дає відмінну можливість отримати урок великого майстра не 

перериваючи своєї власної роботи. Крім того, кожен рік Камерон відвідує як мінімум 5 навчальних  

закладів перукарської справи і там передає студентам з різних куточків світу свій безцінний досвід. 

       Одним з найважливіших факторів, що формують хорошого стиліста Камерон називає 

безперервне навчання. Він хоче розвіяти міф про те, що з довгим волоссям працювати важко. Регулярно 

випускаючи навчальні відеопосібники та книги, Патрік Камерон сподівається допомогти сучасним 

перукарям зробити свою працю більш легким і творчим. 

        Патрік Камерон багато подорожує, беручи участь у змаганнях стилістів, демонструючи свою 

відточену техніку укупі з приголомшливим почуттям стилю і майстернями знахідками. Його шоу 

завжди яскраві та незабутні. Сам Камерон називає видовищність одним з основних показників гарного 

шоу, яке не просто красиво, але і корисно. Він робить шоу сумішшю корисної  інформації та 

видовищності, постійно експериментує, щоб утримати уваги публіки на своєму досконалості мистецтво. 

Зачіски Патріка Камерона навіть самі хитромудро виконані, виглядають легкими, живими і 

природними. 

         Його колеги не перестають дивуватися фонтанує енергії цього стиліста, його чудовою техніці і 

фанатичної відданості своїй справі. Його називають не інакше як «експерт з довгим волоссям», сам же 

перукар висловлює свою місію більш скромно, кажучи: «Моє завдання - створювати природний спосіб, 

який змусить мою клієнтку відчути себе ще більш жіночною». 



Сем Макнайт  

     Сем Макнайт - найзнаменитіший і самий потребуючий стиліст по 

волоссю в світі, легендарна особистість. Завдяки своїм роботам Сем 

вважається творцем найяскравіших образів останніх трьох десятиліть. 

Принцеса Діана була настільки захоплена роботою Сема, що часто навіть у 

поїздках не могла без нього обходитися. Ель Макферсон в своїх інтерв'ю 

називає його «великим і неповторним», а Мадонна, Кейт Мосс, Елізабет Херлі 

і багато інших всесвітньо відомі персони завчасно записуються в чергу, щоб 

потрапити до нього на прийом. 

      А почалося все в 1978 році, коли Сем вперше зробив фотосесію для британського Vogue. І з тих 

пір співпраця зоряного стиліста з одним з найвпливовіших видань у світі моди успішно продовжується - 

Сем Макнайт створив сотні образів для Vogue у всьому світі, в середньому кожну 4-у обкладинку 

британського Vogue прикрашають його роботи. 

       Вже в 80-х роках Сем працював з такими маститими фотографами, як Steven Meisel, Patrick 

Demarchelier, Richard Avedon, Irving Penn і Bruce Weber. Саме створені ним образи поклали початок 

новій епосі в моді на зачіски і зробили Сема всесвітньо відомим. 

        Працюючи з самими уславленими фотографами і беручи участь у створенні образів 

супермоделей першої величини в рекламних і fashion фотосесіях, на сьогоднішній день Сем Макнайт, 

безсумнівно, є однією з найбільш знакових фігур в світі моди за останні десятиліття. Володар 

незліченної кількості професійних нагород і списку клієнтів, якому позаздрила б будь яка кіностудія, 

він є головним творцем і основоположником нових образів в світі моди, працюючи з такими модними 

будинками і дизайнерами, як Giorgio Armani, DSquared, Prada, Etro, Gucci, Chloe, Stella McCartney, Julien 

MacDonald, Matthew Williamson та іншими.Визнаний професіонал в мистецтві створення модних 

образів, c 2005 Сем також є міжнародним арт-директором PANTENE PRO-V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Володимир Тарасюк  

Народився 23 листопада 1966 р. у Києві. 

Освіта: 1989–1991 рр два курси Київського технікуму побутового 

обслуговування за спеціальністю «перукар-модельєр».  

1993р – відкрив перший салон. 

2001р – заснував Академію перукарського мистецтва. 

Досягнення: багаторазовий переможець Міжнародного конкурсу перукарського 

мистецтва у Ризі (Латвія), власник чотирьох студій зачісок «Володимир Тарасюк» і 

трьох салонів Xtension by Vladimir Tarasyuk, засновник авторського освітнього 

центру Академія перукарського мистецтва «Володимир Тарасюк», видавець спеціалізованого 

перукарського журналу Scissors. Є членом престижного британського клубу перукарів Alternative Hair 

ClubІм’я Володимира Тарасюка відоме навіть тим, кому не потрібно стригтися, — київський топ-

стиліст очолює одну з найбільших вітчизняних мереж перукарських салонів. У семи студіях зачісок 

працює близько ста майстрів: усі вони пройшли навчання в Академії «Володимир Тарасюк» — одній із 

небагатьох, що має ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку перукарів та візажистів. 

«Корпорація монстрів» імені Тарасюка постійно зростає. Головне завдання корифея перукарського 

мистецтва сьогодні — управляти нею, щоб до п’ятдесяти років спокійно спочивати на лаврах. 

Зрозуміло, стрижки на замовлення, хай там скільки за них платять віддані клієнти, тільки відволікають 

від цієї глобальної мети. Володимир Тарасюк - власник однойменної мережі студій зачісок, журналу 

Scissors («Ножиці»), власник компанії з дистрибуції товарів bmt Partners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЯЧЕСЛАВ ДЮДЕНКО 
1978 12 вересня  учень  перукаря.  

1979 1 липня 3-е місце на Чемпіонаті м. Київ. 

1980, 1982 Переможець Чемпіонатів України в містах Запоріжжя, Львів. 

1982-1992 р.р. - Провідний перукар-модельєр республіканської лабораторії художнього моделювання 

зачісок. 

1983 Призер Чемпіонату СРСР у м. Вільнюсі. 

1984 Особистий рекорд по семінарам 11городов (по 5 днів) за 3 місяці. 

1986 Представив стенд з фоторобіт на Всесоюзному конкурсі в Мінську. 

1987 Виступ на Міжнародному фестивалі в Братиславі. 

1990 Спільна шоу-програма з перукарями-стилістами британської фірми «Graham Webb» в Києві. 

1991 Запрошений стиліст на IBS (Інтернейшнл Б'юті Шоу) в Нью-Йорку. Провів 3 шоу і 3 майстер-класу для американських 

колег. 

1991 Відкрив перший приватний авторський салон в Україні - «Дюденко Київ». 

1993 Контракт з фірмою «Лонда». Виступ на Hair Show в Празі у складі міжнародної збірної команди «Лонда». 

1994 Виступ на Hair Show в Лейпцігу (збірна «Лонда»). 

1995 Виступ на Hair Show в Ризі. 

1996 Підготував і провів Гранд шоу від «Лонда» в Києві. 

1997 Контракт з фірмою «WELLA Україна». Випустив другий каталог зачісок «Дюденко Київ». 

1997-2000 Щорічно представляє шоу зачісок від «WELLA Україна» на фестивалях «Світ краси» в Києві. 

1998 Відкрив школу професійної майстерності перукарів «Дюденко Київ». 

1999 Випустив 2 плаката моделей зачісок «Дюденко» для жінок і для чоловіків (близько 50 фото кожен). 

2000 Обрано Президентом української секції міжнародної організації елітних перукарів «Intercoiffure Mondial». 

2001 Відкрив новий модний салон D2. Виступ в «Параді зачісок весна / літо 2001» від «WELLA Україна». Виступ на «Параді 

зачісок осінь / зима 2001/2002» від «WELLA Україна».Представив шоу-програму «High Street Evolution» на «Mondial 

Performance» в Парижі вперше від країн СНД.Удостоін звання «Особистість року» - нагородження проходило на Ейфелевій 

вежі.Обраний Директором моди країн Східної Європи «Intercoiffure Mondial». 

2002 Відкрив другий салон «D2».Виступ на «Параді зачісок весна / літо 2002» від «WELLA Україна».Виступ на «Параді 

зачісок осінь / зима 2002/2003» від «WELLA Україна».Випустив плакат «Дюденко» під зіркою Intercoiffure (близько 60 

моделей). 

2002 Травень Брав участь у зйомках Всесвітнього Каталогу зачісок «Hair Vision» від «Wella» в Мілані - представив 4 зачіски. 

2002 Листопад Брав участь у створенні Всесвітньої Колекції «Freedom» (напрямок весна / літо 2003) для Intercoiffure в 

Парижі. 

2003 Лютий Майстер-клас «Стильний динаміт» від «WELLA Україна» на Всеукраїнському Чемпіонаті в Києві. 

2003 Березень Майстер-клас від «D2» в Одесі. 

2003 Квітень випустив третій каталог «Дюденко Київ».Майстер-клас «Стихія хвиль» від «WELLA Україна» на Фестивалі 

«Дзеркало Моди» в Дніпропетровську. 

2003 Травень Суддя українського етапу Всесвітнього Конкурсу «Trend Vision Award» від «Wella». Підготував колекцію 

«Матриця» для виступу Школи професійної майстерності перукарів «Дюденко Київ» на Фестивалі «Зірка Інтеркуаффюр» в 

Києві. 

2003 Вересень Удостоєний звання «Createurs de Mode» (Творець Моди) в Парижі. З колекцією «Антифриз» виграв друге 

місце в номінації «Авангардна зачіска» на Всесвітньому конкурсі AIPP GRAND TROPHY, пропустивши вперед лише колекцію 

Vidal Sassoon. 

2003 Листопад Створив колекцію «Салатау». 

2004 лютого представив майстер-клас «Салатау» на You Professional Show в рамках виставки «Інтершарм-Україна». 

2004 березні створив колекцію «Curl Cut Revolution» (Революція стрижки на завитку). 

2004 квітня представить майстер-клас «Top Garden» на Дні Wella в рамках виставки «Світ краси». Суддя українського етапу 

всесвітнього конкурсу «Trend Vision Award». 

2004 Травень Обраний Президентом Регіону Східної Європи. Нагороджений званням «Лицар Ордена Шевальє» на 

Всесвітньому конгресі «INTERCOIFFURE MONDIAL» в Токіо. 

2004 вересня відкрилися салон «D2» на м. Арсенальна в Києві. 

2004 жовтень Виступ на Параді зачісок 2005 від «WELLA Україна». 

2004 Грудень Відкрив салон «D2» на м. Оболонь. 

2005 Лютий Представив майстер-клас «New Wave» в рамках Дня Wella на «Інтершарм-Україна». Суддя українського етапу 

конкурсу «Trend Vision Award 2005». 

2005 вересня створити каталог зачісок «Як стати директором моди», в якому представив більше 300 зачісок, створених 

творчою командою «Дюденко Київ». 

Створив колекцію «Покоління NEXT» від салону D2. 

2005 Жовтень Виступ на Параді зачісок 2006 від «WELLA Україна». 

2006 Лютий Представив майстер-клас в рамках Дня WELLA на виставці «Інтершарм-Україна» 

2006 квітня представить три авторські технології для каталогу «INTERCOIFFURE Україна». 

2006 Травень Брав участь з командою салонів D2 в створенні зачісок для національного етапу конкурсу «Міс Всесвіт» (канал 

«Інтер»). Був членом журі. 

2007 Лютий Представив майстер-клас в рамках Дня WELLA на виставці «Інтершарм-Україна». 

2007 Березень Представив майстер-клас в рамках Дня WELLA на виставці «Дзеркало моди» м. Дніпропетровськ. 

2007 Березень Відкрив курс підвищення кваліфікації в школі перукарського мистецтва Дюденко Київ ». 

 


