
Технологія перукарських робіт 

Урок № 57-58 Загальне поняття про масивну (тверду, монолітну) форму 

стрижки, особливості стрижок масивної форми 

Технологія виконання масивної  форми стрижки  

(позначається синім кольором) 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО   

https://youtu.be/J3kGxwS-668 Базовая форма: стрижка в один контур. Вячеслав 

Дюденко парикмахер тв parikmaxer.tv 

https://youtu.be/v9QV5eWKBCI Массивная стрижка каре с облегчением создания 

линии удлинения 

https://youtu.be/qdOe6lBvCJ4 Алексан Мусаелян - Формы стрижки 

ПЕРЕПИСАТИ КОНСПЕКТ ТА ЗАМАЛЮВАТИ СХЕМИ 

• Силует 

Масивної форми розширений донизу по 

периметру, створюючи максимальний 

ефект маси по лінії зрізу 

• Текстура не активована 

• Структура – довжина волосся 

збільшується до верху голови. При 

природньому падінні все волосся 

досягають єдиного рівня довжини 

• Може мати різну довжину (за 

рівнем підборіддя, до плечей, нижче 

плечей) 

Структура твердої форми складається з прогресії довжини  волосся, яка збільшується  

від  зовнішніх до внутрішніх зон. При природньому падінні волосся  виявляються  на 

одному рівні, утворюючи  неактивну  гладку текстуру. Верхній контур стрижки 

повторює форму голови.  

Масивна (тверда) форма стрижки може  застосовуватися  для створення зачісок на 

волосся  різної  форми,  різної довжини. Стрижка здійснюється уздовж 

горизонтальних,  діагональних  або вигнутих  ліній. 

КОНТУР  

Аналіз контуру або  силуету  

більшості  зачісок  з твердої формою 

виявить  подібності, які  найбільш  

помітні на прямому волоссі. На 

маківці контур повторює форму 

голови.  Кучеряві  від  природи  

волосся з хімічною  завивкою  

розширює лінії контуру, особливо по периметру. 

https://youtu.be/J3kGxwS-668
https://youtu.be/v9QV5eWKBCI
https://youtu.be/qdOe6lBvCJ4


ВАГА - У твердій формі  основна вага припадає на лінію  форми, оскільки  всі пасма 

розташовуються на одному рівні. 

СТРУКТУРА 

Довжина волосся у зовнішній  зоні  менше і поступово  збільшується в напрямку до 

внутрішньої  зоні  голови. При природному розподілі створюється  ефект  волосся  

однакової довжини. (Більш коротке волосся 

зовнішньої зони виявляються на одному рівні з 

більш  довгим  волоссям внутрішньої  зони) 

Висновки: 

 Контур твердої форми повторює форму голови на 

маківці і має багатокутну форму біля основи; 

 Довжина  зовнішньої  зони  менше і поступово  

збільшується  в напрямку до внутрішньої зони 

голови; 

 Текстура, отримана при створенні  твердої  форми, 

неактивна. Більш  коротке  волосся  зовнішньої  

зони  виявляються на одному рівні з більш довгим 

волоссям внутрішньої зони. Це створює 

концентрацію  ваги по периметру. 

 Тверду форму можна створити на волосся різної 

довжини. 

 

Технологія виконання масивної форми стрижки 

 

 

 

 

 

 



 

ЗРАЗКИ СТРИЖОК МАСИВНОЇ (МОНОЛІТНОЇ, ТВЕРДОЇ) ФОРМИ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


