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Елементи зачісок 

Елементи зачіски - це складові, з яких складається той чи інший 

тип укладання волосся. 

Основними елементами зачіски є проділ, хвиля, крон, локон і ін. 

Проділ - це лінія, що розділяє волосяний покрив голови на дві 

частини. Зазвичай волосся розчісують від проділу в різні боки. 

Найбільш часто для оформлення зачіски використовуються 

проділи прямі, бічні (косі), а також напівпроділи. 

Прямий проділ ділить волосяний покрив тім'яної частини голови 

на дві рівні частини. Він проходить по лінії від лобного виступу до 

маківки через апекс.. 

Косий проділ ділить волосяний покрив голови на нерівні частини. 

Він може проходити на будь-якій висоті як з лівого, так і з правого 

боку від лінії прямого проділу. 

Напівпроділ може бути косим і прямим. Він характеризується більш 

короткою лінією поділу волосся, причому ця лінія може проходити 

на будь-якій висоті і з будь-якого боку волосяного покриву голови. 

 

Хвиля - це певна частина зачіски, де волосся має плавний 

вигин, обмежений з двох сторін лініями, званими кронами. 

Хвилі бувають прямі, косі і поперечні. Залежно від їх форми 

розрізняють вузькі, широкі, великі, глибокі і плоскі хвилі. 

Крім того, в залежності від положення хвиль в зачісці щодо 

особи розрізняють зворотні і виступаючі лицьові хвилі. 

Прямі, косі і поперечні хвилі отримали назву за своїм 

розташуванням до існуючого або передбачуваному проділу. 

Так, прямі хвилі розташовуються паралельно проділу, косі - під гострим кутом до 

проділу, поперечні - перпендикулярно проділу. 

Ширина вузьких хвиль зазвичай не перевищує 2 - 3 см, а великих досягає 5 - 6 см. 

Від ширини і глибини хвилі залежить довговічність зачіски: чим вужче і глибше 

хвиля, тим довше буде триматися зачіска. 

Виступаючі лицьові хвилі - це такі, які обрамляють обличчя і виступають в бік 

окремих його частин за крайову лінію росту волосся. Хвилі направлені від обличчя 

називаються зворотніми. 

Виступаючі хвилі повинні правильно розташовуватися на волосяному покриві 

голови: лобова - закривати лобову виїмку, скронева - лягати на скроневий виступ, 

лицьова - виходити на щоку і прикривати вухо. 



Крон  - це лінія найвищої частини хвилі, що 

представляє собою різкий вигин волосся, де вони 

змінюють свій напрямок на протилежне, і 

відокремлює одну хвилю від іншої. Крони можуть 

бути різними як за висотою, так і по товщині. 

Розрізняють високі, низькі, гострі (тонкі) і тупі 

(товсті) крони. 

Товщина і висота крона впливає на довговічність 

зачіски так само, як і ширина і глибина хвилі. Чим 

вище і гостріше лінія хвилі, тим більше часу буде 

триматися зачіска. 

Локон - це завите в трубочку пасмо волосся. Залежно від 

способу завивки локони можуть бути закручені вгору або 

вниз. Відповідно до положення локонів на волосяному 

покриві голови, а також їх зовнішнім виглядом 

розрізняють локони прямі (горизонтальні), косі, спускні, 

вертикальні і ін. 

Прямі - це локони, розташовані горизонтально. Якщо 

вони розташовані в кілька горизонтальних рядів (один 

під іншим), їх називають також паралельними. 

Косі локони - на голові вони зазвичай розташовуються під кутом близько 45 

градусів до вертикалі або горизонталі. 

Вертикальні локони - це ті, які спускаються, у вигляді спіралі. Для виконання 

таких локонів необхідні довге волосся - не менше 20-25 см. 

Буклі  - це волосся, збите на половину товщини пасма 

(тупірованне), вичесане та  скручені  в тугі валики. Укладені в буклі 

волосся виглядає дуже об`ємними і пишними. В першу чергу, буклі 

доречні в святкових укладаннях, наприклад, цей елемент дуже часто 

використовується у весільних зачісках. З буклями з волосся добре 

поєднуються живі квіти. 

 

Валик - це циліндричний пучок, тобто, волосся, зачесані і 

закручені в пучок циліндричної форми. Валик зазвичай 

укладають по крайової лінії росту волосся. Цей елемент зачіски 

можна зробити тільки на ідеально прямих, гладких волоссі, тому 

для виконання валика обов`язково потрібно засіб для 

випрямлення волосся. Волосся закручують в валик, починаючи з 

кінців. Оригінальна зачіска виходить, якщо розділити волосся на 

дві частини і закрутити обидві в валики до центру. 

Домашнє завдання:  охарактеризувати та підібрати декілька фото зразків: 

види чолок, кіс, завитків, джгутів. 


