
Технологія перукарських робіт 

 

Урок № 53-54 Загальне поняття про рівномірну  форму стрижки, 

особливості стрижок рівномірної форм 

Технологія виконання рівномірної стрижки 

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО    

 https://youtu.be/AaRO_P6AIaE Базовая форма: равномерная. Вячеслав Дюденко 

https://youtu.be/bxdbM0L8w44 Четыре знаменитые формы стрижки, а точнее, пять 

 

ПЕРЕПИСАТИ КОНСПЕКТ ТА ЗАМАЛЮВАТИ СХЕМИ 

Існує чотири форми стрижок:  

- рівномірна (единоподібна; единообразная) 

- масивна 

- градуйована 

- прогресивна 

комбінована 

 

Існує три вида текстури волосся 

Текстура - це якість поверхні, яку можна побачити чи помацати. У стрижці 

текстура може бути АКТИВОВАНА, ЧИ НЕ АКТИВОВАНА, ЗМІШАНА 

(ПОЄДНАННЯ ДВОХ). Дуже важливо робити різницю між текстурою, створеної 

стрижкою, натуральної текстурою або створеної хімічної завивки.  

 

Неактивована текстура 

Вона характеризується безперервними лініями - прямими або 

хвилястими. 

Бачимо тільки верхній шар волосся. 

 

Активована  текстура 

Коли кінчики волосся видно, текстура вважається активованою. 

Ламані лінії створюють шорсткість поверхні. 

 

 

 

Комбінована  текстура 

У деяких стрижках ми використовуємо комбінації текстур. Наприклад, 

можна зробити кінчики видимими на зовнішніх зонах зачіски і гладке 

волосся, на внутрішній зоні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AaRO_P6AIaE
https://youtu.be/bxdbM0L8w44


 

Рівномірна стрижка 

характеризується активною 

текстурою і округлим силуетом. 

Всі пасма в цій стрижці однакові. 

Кут відтяжки завжди 90 градусів, 

кут вичісування 90, пальці 

паралельно голові. Проділи 

можуть бути горизонтальні, 

вертикальні, радіальні. 

Контрольна лінія - рухома. 

Попереднє пасмо стає 

контрольним для наступної. 

ПОЗНАЧАЄТЬСЯ ЗЕЛЕНИМ 

КОЛЬОРОМ 

 

 

Технологія 

1.Вздовж лінії росту волосся на чолі 

виділяємо пасмо товщиною 1 см. І задаємо 

довжину. Це буде наша контрольна лінія. 

Уздовж центрального проділу виділяємо 

пасмо товщиною 1 см., Стрижемо її, 

орієнтуючись на довжину щойно 

підстриженою пасма у фронтальній зоні, просуваючись від чола до шиї. Кут відтяжки 

90, кут  вичісування 90, пальці паралельно голові. Лінія зрізу повинна точно 

повторювати контур голови. 

2.Видокремивши нижню потиличну зону, стрижемо її вертикальними проділами, 

орієнтуючись на раніше підстрижене пасмо в центрі. Від цього пасма просуваємося 

спочатку до одного, потім до другого вуха. 

3. Тім’яну  стрижемо радіальними проділами, просуваючись від центру потиличної 

зони до центрального проділу, орієнтуючись на раніше підстрижені пасмо в центрі 

потиличної зони. 

4.В результаті стрижки все волосся повинне бути однієї довжини, тієї, яку ми 

поставили на початку стрижки. 

5.Окантування виконуємо з урахуванням природного росту волосся. 

 

 



 

ЗРАЗКИ СТРИЖОК РІВНОМІРНОЇ ФОРМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


