
Технологія перукарських робіт  

Урок №70 Особливості структурування волосся 

ЗАКОНСПЕКТУВАТИ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО 

https://youtu.be/LG6jETaATQg   -    Уход за волосами структура волос, типы 

Краски для волос 

Волосся — похідний елемент шкіри, який у людини відіграє переважно косметичну роль. 

У людини волосся поділяється на довге, щетинкове і пушкове. 

 Довге волосся локалізоване на голові, під пахвами, на лобку; у чоловіків це також 

борода і вуса. 

 Щетинкове волосся — це брови, вії. Воно також розміщене в присінку носової 

порожнини і в зовнішньому слуховому ході. 

 Пушкове волосся, за деякими винятками покриває все тіло людини. 

Умовно, волосся ділять зазвичай на:  

1) гладкі або прямі 

Поділяються на: плоскохвилясті, гладкі, тугі.  

2) хвилясті  

Поділяються на:  

вузкохвилясті, широкохвиляті, локоноподібні  

3) курчаве  

Поділяються на: слабоспіральні, сільноспіральні, завиваються, слабокурчаві, 

сильнокурчаві. 

 Джерело: https://volosyaukr.ru/rizne/9837-struktura-volossja-2.html 

 

- Прямі стрижні характерні для монголоїдів і американоїдів (індіанці північної та 

південної Америки). Вони відрізняються значною жорсткістю і круглим перетином, а 

також великою кількістю темного пігменту меланіну.  

- Хвилясте волосся властиві представникам європеоїдної раси. Вони мають овальний 

профіль, а співвідношення пігментів може бути найрізноманітнішим, що і пояснює 

різноманітність кольорів волосу представників континентальної Європи. 

-  Кучеряве волосся - характерна ознака темношкірих людей. Особлива, бобовидна 

форма стрижня, а також значний вміст меланіну роблять зовнішній вигляд цих 

волосся легко впізнаваним. Фактори, які впливають на стан волосся 

Джерело: https://volosyaukr.ru/korisni-poradi/8512-struktura-volossja-jak-pokaznik-jogo-

zdorov-ja.html 

Будова волосся 

Росте волосся з фолікулів. Волосина складається з 

ороговілої частини, або стрижня, який піднімається 

над шкірою, та кореня, який схований у волосяний 

мішечок — цибулину. 

З’єднувальна оболонка — фолікул складається із 

колагенових, еластичних волокон та 

аморфної міжклітинної речовини, яка має 

кровоносні судини та нерви. З’єднувальна оболонка 

в глибині утворює сосочок волосини, на котрому 

https://youtu.be/LG6jETaATQg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://volosyaukr.ru/rizne/9837-struktura-volossja-2.html
https://volosyaukr.ru/korisni-poradi/8512-struktura-volossja-jak-pokaznik-jogo-zdorov-ja.html
https://volosyaukr.ru/korisni-poradi/8512-struktura-volossja-jak-pokaznik-jogo-zdorov-ja.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0


знаходиться волосяна цибулина. До сосочка підходять судини та нерви. 

До волосяного фолікулу (крім брів, вій, носа та волосся навколо губ) підходить під 

гострим кутом м’яз, який піднімає волосину. Сальна залоза знаходиться в трикутнику 

між м’язом, який піднімає волосину та фолікулом. Скорочування м’яза приводить до 

спорожнювання сальної залози і виходу секрета. Шкіряне сало змащує шкіру та 

волосину і цим надає їм пружності, оберігає від вологи, висушування, механічних та 

інших шкідливих впливів. 

Кожна волосина від кореня до зовнішнього кінця утворена із трьох шарів: кутикули, 

коркової та мозкової речовини. 

Кутикула — зовнішня оболонка волосини являє собою ороговілі клітини, які 

прилягають одна до одної, як черепиця. На здоровому волоссі клітини кутикули щільно 

прилягають одна до одної. Але якщо вони з яких-небудь причин починають 

настовбурчуватися, то волосся стає тьмяним, ламким, починає сіктися, зачіска втрачає 

об’єм. 

Коркова речовина — головна частина волосини. Клітини цього шару в основному 

забезпечують виростання волосся. У корковому шарі містяться також пігментні клітини 

— меланоцити, які відповідають за колір та відтінок волосся. 

Мозкова речовина  займає середину стрижня волосини. Особливо його багато в сивому 

та дуже світлому волоссі. Численні порожнини в мозковому просторі забезпечують 

теплозахист. 

Волосся складається в основному із кератину — особливої білкової речовини, яка 

містить у собі 4–5 % сірки, 20 % азоту, 17 % цистину, а також фосфор, цинк, натрій, 

кальцій, магній, залізо, марганець та мідь. 

За колір волосся відповідає пігмент меланін, який виробляється в спеціальних клітинах 

цибулини — меланоцитах, а поруч клітини кераноцити синтезують білок — основний 

будівельний матеріал волосся. Потім пігмент з’єднується з білком, і волосина 

народжується на світ уже пофарбованою. Це відбувається в плоді ще в утробі матері на 

четвертому-п’ятому місяці вагітності. А потім у дорослої людини налічується від 100 

тисяч до 1 мільйона волосин. 

Колір волосся залежить від того, яку саме різновидність меланіну виробляє організм. 

Варіантів тільки два: якщо це сумеланін, волосся буде чорного або каштанового кольору; 

феомеланін забезпечить руді або світло-жовті, блондинисті відтінки. Інтенсивність 

кольору залежить від кількості пігментів. 

Основні характеристики структури волосся  

Текстура (Товщина і жорсткість) 

 По-перше, товщина і жорсткість волосся залежить від расової приналежності (і 

в цілому, від генотипу). Представники монголоїдної раси мають самі товсті і дуже 

жорстке волосся. А по-друге - від віку. Найбільш тонкими і м`якими волосся бувають 

в дитинстві і старості. Товщина волосся також сильно залежить від кольору, але не 

завжди. Достовірно відомо, що власники темного волосся мають більш товсті волосся, 

а чим світліше волосся, тим вони тонше. Ріст волосся, як і стан шкіри і нігтів сильно 

залежить від того, наскільки здоровий організм людини. В середньому, волосся 

виростає на місяць на 1 см. При цьому, нормальним вважається випадання від 40 до 

100 волосинок в день.  

Структура волосся.  
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Пружність (еластичність) Хороший стан коркового шару і кутикули 

забезпечують волосу еластичність і блиск. Вважається, що якщо волосся еластичний, 

то його можна розтягнути на 30-35% від загальної довжини, після чого, він повинен 

спокійно повернутися в початковий стан. пористість Чим більше пористі волосся, тим 

більше вологи може увібрати в себе волосся. 

Структура волосся.  

Колір волосся залежить від пігменту меланіну і ряду інших речовин 

(наприклад, червоний залізомісткий барвник), які містяться в клітинах мозкового і 

коркового речовин, а також від кількості бульбашок повітря, укладених в них, і 

характеру поверхні волоса. Визначальними для кольору є 2 пігменту: феомеланин 

(жовто-червоний пігмент) і еумеланін (чорно-коричневий пігмент), різноманітні 

поєднання яких, закладені індивідуальним генетичним кодом, як раз і визначають 

більшою мірою колір волосся. Синтезують пігменти спеціальні клітини - меланоцити. 

Фарбувальні пігменти можуть бути нерівномірно розподілені по волоссю. Тому у 

натуральних природних волосся спостерігається невелике розходження в кольорі по 

довжині волосся. Якщо меланін не синтезується, то волосся стає безбарвним, тобто 

виникає альбінізм. 

Джерело: https://volosyaukr.ru/rizne/9837-struktura-volossja-2.html 
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