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Тема: Форма, товщина та колір волосся. Типи 

волосся. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО 

https://youtu.be/RUHXvWo6G-w Будова волосся 

   Форма волосся  є спадковою і залежить від форми і розташування цибулини в товщі 

шкіри, від етнічної приналежності, а також від індивідуальних особливостей людини.  

   Виділяють три різновиди форми волосся: гладкі (прямі), хвилясте, кучеряве. 

Гладкі волосся може бути тугими і пласкимихвилястими;  хвилясті - 

широкохвилястими, вузькохвилястими і локоноподібними; кучеряве - завивається, 

слабокурчавими, сильнокурчавими, слабоспіральнимі, сильноспиральними. 

У прямого і злегка кучерявого волосся перетин круглий, у кучерявих – овальний. 

Товщина волосся та його жорсткість 

Волосся бувають товсті, середньої товщини і тонкі, підрозділяючись також на дуже 

жорсткі, середньої жорсткості  і м'які. Найчастіше товщина волосся також залежить 

від етнічної приналежності, від віку людини і від їх кольору. У представників 

азіатської етнічної групи самі товсті і жорстке волосся. 

  Товщина волосся змінюється з віком людини. У дорослої людини волосся 

приблизно в 2-3 рази товще, ніж у новонародженого, до старості волосся знову 

тоншають. 

   Залежно від кольору, самі товсті волосся у рудих, більш тонкі - у брюнетів, ще 

тонше - у шатен і найтонші - у блондинів. До того ж на скронях волосся більш тонкі, 

ніж на потилиці. 

    Кількість волосся на голові на площі 1 кв. см (густота волосся) коливається в 

залежності від індивідуальних особливостей організму, раси, товщини волосся, 

локалізації. 

Середня кількість волосся на голові людини складає: 

- у блондинів - 140 - 150 тис .шт. 

- у шатен - 110 тис. шт. 

- у брюнетів - 100 тис. шт. 

- у рудоволосих - 50 - 80 тис. шт. 

    На різних ділянках голови густота волосся не однакова. На тім'яної частини 

волосся більш густі (250-350 шт. На 1 кв. См), а на потиличній частині і на скронях - 

більш рідкісні (150-250 шт. На 1 кв. См). 

Колір волосся людини визначається наявністю в них меланінів: еумеланін 

(коричневий і чорний) і феомеланін (жовтий). Якщо еумеланіна більше, то колір 

волосся буде темний, а якщо більше феомеланіна, то волосся світле. На колір волосся 

впливає також кількість волосяних цибулин на голові. Найменша щільність 

https://youtu.be/RUHXvWo6G-w


волосяних цибулин буває у рудих, а найбільша — у блондинів. При неправильній 

роботі меланіну у людини-альбіноса волосся стають безбарвними, виникають інші 

фізіологічні порушення. 

У звичайному розумінні є 6 кольорів волосся. Назви кольорів волосся: брюнет, 

шатен, рудий, русявий, білявий, сивий. Проте кожен з цих квітів має декілька 

відтінків. 

 Брюнет. Брюнети – це люди з майже чорним кольором волосся. Чорний колір 

обумовлений підвищеним вмістом у волоссі еумеланіна. Ці волосся відрізняються 

особливим блиском, на сонці відливають сріблясто-блакитним. У чорного кольору є 

відтінки від коричневого до синювато-чорного. 

 Шатен. Цей колір можна розділити на 3 підвиди: темний шатен, шатен, світлий 

шатен. Шатени — це люди з волоссям від темно-русів до каштанового. Натуральний 

каштановий колір волосся має безліч відтінків, які неможливо повторити з 

допомогою професійної фарби. 

 Рудий колір волосся зустрічається досить рідко. Рудий колір волосся надає 

феомеланін. Яскраво-рудий колір волосся зазвичай у екстравагантних жінок. 

Найбільш рудими в Росії вважаються удмурти. Найбільше натуральних рудих в 

Шотландії та Ірландії, їх кількість становить 8%. В інших же країнах кількість 

рудоволосих становить 1-2% від загального числа населення. 

 Русявий. Бувають відтінки від світло-русявого до темно-русявого, на перетині 

блондина і шатена. Раніше русявий колір волосся вважався сірим, нудним. Зараз 

оцінили природний красу цих волосся, якої неможливо досягти фарбами. Русявий 

колір волосся зустрічається в основному в Білорусі, Україні, Польщі, Росії, 

Німеччини. 

 Блондин. Блондини – люди зі світлим волоссям: білий, сірий, жовтий і їх відтінки. 

Блондинів називають ще білявим. Проживають ці люди в основному на півночі і в 

центрі Європи. 

 Сивий. З віком, а іноді й під впливом зовнішніх або внутрішніх чинників, змінюється 

структура волосся. Вироблення меланіну порушується, з’являються повітряні 

бульбашки, тому волосся стають сріблястими або з жовтувато-білим відтінком. 

Типи волосся 

За своїм складом волосся можна розділити на чотири типи:  

Жирні, сухі, нормальні і змішані.  

1. Жирні - самі тьмяні на другий день після миття втрачають пишність, стають 

липкими, не приємний специфічний запах, мало тримають зачіску. Жирне волосся 

викликаються занадто інтенсивною роботою сальних залоз, при яких волосся 

покриваються плівкою, так як до сальної плівці бруд прилипає швидше, волосся 

треба мити частіше ніж зазвичай. Шкіра голови покрита великою, жирною лупою. 

2. Сухі - тьмяні, ламкі, що не еластичні, погано розчісується, легко рвуться, 

січеться на кінцях, погано піддається укладанню. На шкірі голови з'являється дрібна, 



суха лупа. Легко вбирають вологу. Таке волосся необхідно регулярно підстригати 

інакше вони придбають НЕ здоровий вигляд. 

3. Нормальні - блискучі, гнучкі, добре переносять укладання, добре 

розчісується до і після миття. 

4. Змішані - волосся жирне біля основи, але сухе і ламке на кінцях, це може 

бути в результаті з зайвого миття жирного волосся. 

   Таким чином, волосся підрозділяються на три категорії.  

Тонке - сильні і слабкі, але не володіють достатнім обсягом. 

 Волосся середньої товщини - більш сильні і еластичні.  

 Товсте  волосся - більш важкі і густі, але стирчать на всі боки.  

    Навіть якщо темні волосся в'ються, вони дуже нееластичні. По всьому периметру 

голови  людини товщина волосся нерівномірна. Ближче до скронь і лоба, а також на 

потилиці вони найбільш тонкі.  
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