
Технологія перукарських робіт  

Урок № 13, 14 

Термінологія  перукаря – модельєра 

Авангардні зачіски - ексцентричні. Це зачіски майбутнього, вони відтворюють перспективу моди. 

Адсорбція – здатність волосся поглинати і утримувати запах. 

Активатор (каталізатор) – окисник, який додається до хімічної суміші для прискорення реакції. 

Акцент – у дизайні зачіски крапка, на якій передусім зупиняється погляд оточуючих. 

Аміак – хімічна речовина, що діє на волосся, розкриваючи луску при фарбуванні чи хімічній завивці. 

Андеркат – метод зрізу волосся ножицями, що нагадує дугу (споріднена техніка арочного зрізу 

бритвою). 

Апекс (найвища точка голови) – вершина голови (місце, де гребінець плоско кладеться на поверхню 

голови). 

Балаяж – знебарвлення кінчиків волосся (ефект вигорілих на сонці пасом). 

Басма – рослинний барвник для волосся. 

Бігуді – пристосування у формі циліндра для завивання волосся. 

Біселірування – ефект стрижки, коли кінчики волосся закручують догори або донизу за лінією форми. 

Блокколорінг – техніка фарбування волосся блоками. 

Буклі – це тупіроване, вичесане та викладене в тугі валики волосся. 

Валик – це начесане та викладене у вигляді валика по крайовій лінії росту волосся. 

Вихор – чуприна з волосся, яке стирчить догори. 

Вищипування - метод філірування, при якому із загального пасма волосся зрізають тонкі пасма або 

окремі волосини на різній висоті. 

Відросле волосся – частина волосяних стержнів між поверхнею голови та волоссям, яке підлягало 

хімічній обробці при завивці або фарбуванні. 

Відтягування волосся – прийом стрижки, яким регулюють довжину волосся та створюють силует 

стрижки. 

ВЛ – лінія, яка визначає довжину і силует майбутньої стрижки. 

Волосяний корінь – частина волосини всередині фолікула. 

Волосяний стержень – частина волосини над поверхнею шкіри. 

Врізання (точкове або цілеспрямоване) – метод філірування волосся кінчиками прямих ножиць або 

пом’якшення лінії прямого зрізу пасма. 

Гель – косметична желеподібна речовина для укладання волосся та надання йому «мокрого» ефекту. 

Гігроскопічність – властивість волосся поглинати водяні пари з повітря, рослинні і тваринні жири, 

гліцерин. 

Глибина кольору - ступінь насиченості кольору. 

Гофровані щипці – перукарський інструмент для укладання волосся хвилями. Має змінні фігурні 

пластини. 

Градуювання – це спосіб укорочування волосся із внутрішнього боку долоні, вкороченими ножицями, 

з точністю до міліметра. 

Декапірування – видалення небажаного відтінку після фарбування хімічним барвником. 

Демаркаційна лінія – лінія, що поділяє фарбоване волосся від відрослих коренів. 

Димчастий перехід – досягається ретельним тушуванням волосся від шиї до потиличного бугра. 

Дисконекшин – техніка стрижки, де поєднуються не поєднані пасма. 

Дифузор – насадка для фена, що м’яко розподіляє повітря на значній площі й використовується для 

стиснутої текстури. 



Еклектика – поєднання різних стилів. 

Еластичність – здатність волосся під дією сили змінювати свою форму без розривів і тріщин, зберігати 

змінену форму після усунення навантаження. 

Завиток – це частина локона в один оберт пасма навколо форми або кінець пасма завитий кільцем. 

Зачіска - це волосся укладене в певну форму із застосуванням різних видів укладання, завивки, 

різноманітних стрижок. 

Зведення волосся нанівець – це плавна, поступова зміна довжини волосся від найдовшого на 

центральних частинах тім’я і потилиці до найкоротшого на периферійних ділянках волосяного покриву 

голови. 

Знебарвлення – процес освітлення натурального пігменту волосся. 

Зони голови – головні робочі ділянки в технологічному процесі створення зачіски або стрижки 

(тім’яна, скроневі, потилична). 

Інструмент – це знаряддя праці майстра-перукаря, яке застосовується для виконання різних операцій з 

волоссям, в результаті чого воно змінює свій вигляд і стан. 

Карда – пристрій у вигляді пластини з рядами металевих зубців для первинної обробки стриженого 

волосся, розчісування і змішування волосся різних відтінків перед виготовленням постижерних виробів. 

Каркас – пристосування з металевого дроту, гілок, паперу для створення зачіски об’ємної форми. 

КЗЛ – лінія, яка відокремлює одну зону волосяного покриву голови від іншого. 

Коклюшки – дерев’яні або пластмасові палички для завивання волосся. 

Колір – візуальний ефект, що створюється внаслідок відбитка світла від поверхні предмета. 

Колориметрія – сукупність методів кількісного вираження кольору. 

Колорування - декоративне фарбування волосся в декілька кольорів. 

Комбінований гребінець – це гребінець, у якого на робочій поверхні половина – рідких, друга 

половина – частих зубців. 

Композиційний центр – місце, де зосереджуються основні деталі та зв’язки композиції, лінії зачіски. 

Кондиціонери – спеціальні хімічні препарати для поновлення міцності волосся, надання густоти, 

захисту від ушкоджень. 

Консервативні зачіски- немодні зачіски; вони відповідають попередній моді, тобто вчорашній. 

Контраст – це відношення з яскраво вираженою нерівністю порівнюваних однорідних елементів. 

КП – контрольна прядка – прядка, яка визначає довжину волосся, як на окремій зоні, так і всієї 

стрижки. 

Крон – це найвища частина хвилі, місце згину волосся, де воно змінює свій напрямок на зворотній і 

відділяє одну хвилю від іншої. 

Лак – засіб для фіксації зачіски і надання волоссю блиску. 

Локон – це пасмо волосся завите у трубочку і викладене у формі спіралі. 

Майданчик – виконується при стрижках «бобрик» та «каре». Це щітковидна рівна ділянка волосся на 

потиличній зоні, що нагадує майданчик. 

Маківка – зона волосяного покриву голови між вищою точкою голови й тім’яним виступом. 

Метод «брашинг» - укладання волосся феном за допомогою круглої щітки; остаточне укладання 

волосся у зачіску. 

Метод «бомбаж» - укладка волосся феном за допомогою прямої або «скелетної» щітки – це підняття 

основи волосся. 

Мікстони – фарби, які використовують у комплексі із барвниками для посилення або корекції кольору. 

Мода- це те, що в певний час найпоширеніше, тобто користується найбільшою популярністю й 

визнанням більшості. 

Моделювання зачісок – творчий процес створення оригінальних моделей зачісок. 

Моделювання- творчий процес створення форми зачіски на натуральному волоссі, або парику шляхом 

використання стрижки, укладки, фарбування, завивки. 



Модні зачіски- це зачіски, які у певний час найпоширеніші, користуються великим попитом. Вони- це 

стандарт, установлений законодавцями моди. 

Монтюр – основа постижерних виробів з тасьми, тюлю та інших матеріалів. 

Мус – легка піна, що наноситься на мокре або сухе волосся при укладанні. Підкреслює текстуру і 

напрям форми. Волосся залишається м’яким. 

Накладка – постижерний виріб, невелика перука. Закріплюється за допомогою тасьми, шпильок. 

Напівперманентний барвник – неокиснюваний барвник для волосся, що злегка проникає у волосся й 

змивається після декількох разів його миття. 

Насиченість – інтенсивність, яскравість кольору, концентрація кольорового тону. 

Нюанс – це відношення однорідних елементів, схожих між собою. 

Окантування – це операція стрижки, в результаті якої волоссю надається різка лінія, яка обмежує його 

по всьому краю росту волосяного покриву голови або на окремих його ділянках у межах необхідної 

області і надає зачісці остаточного контуру. Частіше за все це заключна операція стрижки, з його 

допомогою зачіска набуває остаточного силуету. 

Окисник – речовина, найчастіше з кислим рН, що змішується із окиснюваним барвником або із 

знебарвниками. Створює пористість і зумовлює прояв дії молекул кольору. 

Освітлення – зміна кольору на декілька тонів (на півтону) до бажаного рівня. 

Пеньюар – накидка, що одягається поверх одягу для захисту від зістриженого волосся. 

Перука – штучне волосяне покриття, зроблене з натурального чи синтетичного волосся, яке імітує 

власне. 

Песоналізація – корекція, доопрацювання стрижки після сушки волосся феном. 

Пігмент – натуральний та штучний колір. 

Пігмент- це сіро-коричневі і жовто-червоні тільця від сполучення яких залежить колір волосся. Це 

білок, що має у своєму складі до 13 % азоту, до 10 % сірки, значну кількість кисню, а також сліди заліза 

і миш’яку. Пігмент не розчиняється у воді, але розчиняється у лугах і кислотах. 

Він може бути частково або повністю знищеним під впливом таких окислюючих засобів, як перекис 

водню, або перекис брому. 

Поінкат – крапковий зріз. Виконується прямими ножицями переважно за крайовою лінією стрижки. 

Надає ефект бахроми. 

Поінтинг (пікірування, понтрування) – один із видів філірування волосся за допомогою ножиць з 

прямим полотном. Виконується за технікою «врізання» і нагадує метод «зубці пилки». 

Полішинг – метод випрямлення волосся (феном або праскою) 

Помада – наносять на сухе волосся; надає волоссю блиску, підкреслює деталі. 

Пористість – здатність волосся втримувати рідину. 

Постиж – перукарський виріб зі штучного та натурального волосся: локони, коси, шиньйони, буклі. 

Прогресія – збільшення або зменшення довжини волосся. 

Проділ – це лінія, яка розділяє волосяний покрив голови на дві частини. 

Пропорції – це співвідношення елементів зачіски. 

Рельєф – це пасма волосся розділені борознами. 

Ритм- повторювальний тип змін у зачісці. 

Рівень кольору – коефіцієнт або глибина кольору, визначає, наскільки світлим або темним є колір 

волосся. 

Розтягування кольору – це тонування пасма волосся виконують із поступовим переходом від темного 

тону біля коренів до світлого тону на кінцях. 

Слайсинг – метод філірування волосся прямими ножицями, ковзаючим зрізом уздовж пасма, 

додатковий прийом для отримання пластичної стрижки. 

Стайлінг – надання волоссю вишуканого, доглянутого вигляду за допомогою моделюючих матеріалів. 



Стиль- це конкурентна, стійка, складна мода епохи, в якій мода виражає економічний стан, політичні 

погляди, розвиток культури, ставлення до зовнішнього світу. 

Стрижка «на пальцях» - операція вкорочення волосся над пальцями по всьому волосяному покриву 

голови або на окремих його ділянках. 

Сходинки – ступінчастий зріз, що іноді виникає при виконанні стрижки через порушення технології. 

Тамбурування – безпосереднє закріплення стриженого волосся на основі виробу. 

Тачінг – поверхневе фарбування волосся. 

Текстура – вигляд поверхні зачіски. 

Техтейлоринг – техніка стрижки – викрійка. 

Тонер – пастельний колір,який застосовують на волоссі, знебарвленого до найсвітлішого тона. 

Тонування волосся – це фарбування в різні тони одного кольору (2-3 відтінки одного кольору) без 

руйнування натурального пігменту волосся. 

Трес – виріб із волосся, заплетений між трьома нитками у вигляді бахроми. Використовується для 

перук, шиньйонів, кіс, локонів, накладок. 

Тресбанк – спеціальний станок для виготовлення тресу. 

Тресування – виготовлення тресу вплетенням пасом волосся між міцними нитками. 

Треш – мерехтіння відтінків при фарбуванні волосся. 

Тупей – невелика перука, яка закриває верхню частину або тім’яну зону голови. 

Тушування – отримання плавного переходу в довжині росту волосся від довгого до короткого. Ця 

операція аналогічна зведенню волосся нанівець, але вимагає більш якісного виконання. 

Укладання волосся феном-це процес моделювання вологого волосся під впливом потоку теплого 

повітря від ручного фена. 

Укладка волосся – це завивка волосся на нетривалий час. 

Фарбування волосся- технологічний процес при якому під дією хімічного препарату відбувається 

зміна кольору волосся в сторону освітлення (незначного, часткового, повного), потемніння або надання 

волоссю певного відтінку (при цьому відбувається дія на пігмент, знищення його або надання певного 

кольору). 

Філірування – створення природного співвідношення між довгим і коротким волоссям у процесі 

стрижки на всьому волосяному покриві або на окремих його ділянках. 

Форма- це загальний контур зачіски, видимий під будь- яким кутом зору. 

Хвиля – це певна частина зачіски, де волосся має певний вигин обмежений з двох сторін лініями, що 

називають кронами. 

Хна – рослинна фарба, за допомогою якої фарбують і зміцнюють волосся; фарба із висушеного листя 

лавсонії. 

Хроматичне коло – структурна форма, що охоплює кольори сонячного спектра, дає уявлення про 

відтінки. 

Шиньйон – накладка волосся, укріплена на потилиці. 

Шліфування – зняття волосся, що стримить, із закінченої зачіски. 

 

 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ВИВЧИТИ СЛОВАР  

 

 

 

 

 

 

 



 


