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Загальне поняття про прогресивну форму стрижки, особливості стрижок 

прогресивної форми 

Прогресивна форма 

 Силует – допускає різні  варіації, але в основі своїй є  

витягнутим 

 Текстура повністю активована, відкриті кінці не накладаються 

 один на одного 

 Структура – довжина волосся збільшується від більш коротких 

в тім'яній зоні до більш довгих в потиличній 

 Витягнутий силует прогресивної форми досягається завдяки 

використанню нерухомої утворюється лінії: всі пасма 

підтягуються до контрольної, що 

створює прогресію довжин, 

збільшуються в зворотньому напрямку (зворотня стрижка). 

Коли довжина волосся в потиличній зоні не достатня для 

підтягування до першого контрольного пасма (утворються 

лінії), а при цьому необхідно отримати активовану текстуру по 

всій довжині, можна використовувати множинні 

утворюють лінії. При використанні множинних 

утворюють лінії, форма вийде менш витягнутою. 

 

 

Прогресивна форма 

В цій формі довжина волосся збільшується від 

внутрішньої зони до зовнішньої, утворюючи в 

результаті повністю активовану текстуру. При 

цьому практично непомітно, як розподіляється вага 

в стрижці. Форма шарами зі збільшенням має 

витягнуту форму. 

 

 

Прогресивна форма 

В цій формі довжина волосся збільшується від внутрішньої зони до зовнішньої, 

утворюючи в результаті повністю активну текстуру. При цьому практично не 

помітно, як розподіляється вага в зачісці. Прогресивна форма має витягнутий контур. 

Прогресивна форма користується популярністю у клієнтів, так як дозволяє зберегти 

довжину волосся і, в той же час, створити об'єм, текстуру і рух. Пошарова текстура 

може виконуватися як на всій формі, так і на окремих її ділянках. 



Контур 

  Контур або силует прогресивної форми допускає різні варіації, але в основі своїй є 

витягнутим. Якщо форма виконується поза комбінації з іншою формою, то 

концентрація ваги і, відповідно, виділення будь-якої зони в горизонтальній площині 

будуть відсутні. 

  Шляхом стрижки форми шарами по лінії периметра при природному розподілу можна 

отримати невелику ділянку твердої текстури, розташований по периметру. Одержана 

вага робить лінію форми більш виразною. 

Структура 

Як правило, в прогресивної формі довжина волосся збільшується від більш коротких у 

внутрішній зоні до більш довгих у зовнішній. Менша довжина волосся забезпечує обсяг 

стрижки у внутрішній зоні, що є характерною рисою прогресивної форми. 

Текстура 

Текстура прогресивної форми - активна, кінці волосся знаходяться на великій відстані 

один від одного. При стрижці більшості прогресивних форм лінія вигину голови 

впливає на розподіл довжин в стрижці. Завдяки цьому текстура виходить більш 

"розтягнутої", повітряної, в порівнянні з ефектом компактного накладення пасом один 

на одного, який досягається в градуювальних формах. 

Висновки 

 Контур прогресивної форми, як правило,  

є витягнутим. 

 Розподіл довжини волосся в прогресивній 

формі – від більш коротких у внутрішній 

зоні до довших у зовнішній. 

 При зворотній стрижці пасма зводяться до 

нерухомої лінії дизайну. 

 Хоча текстура у прогресивних форм 

зазвичай цілком активна, виконання стрижки 

з орієнтуванням на довше контрольне пасмо 

може надати в результаті вплив на поверхню 

текстури у внутрішній зоні. 

 Для отримання прогресивної текстури з 

більш різким збільшенням довжини пасом, 

ніж при звичайній зворотній стрижці, можна 

застосовувати техніку ковзаючого зрізу. 

 

 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ЗАКОНСПЕКТУВАТИ  ТЕКСТ 

ЗАМАЛЮВАТИ СХЕМИ 

 


