
ОСОБЛИВОСТІ СТРИЖОК ПРОГРЕСИВНОЇ (КАСКАДНОЇ) 

ФОРМИ 

Контрольні питання 

1. В чому полягає суть  прогресивної (монолітної) форми стрижки? 

2. Яку форму має контур (силует) прогресивної (монолітної) форми 

стрижки? 

3. Як впливає вага прогресивної (монолітної) форми стрижки  впливає на 

виразність стрижки ? 

4. Як змінюється довжина в стрижка прогресивної (монолітної) форми? 

Прогресивна форма 

У цій формі довжина волосся збільшується від внутрішньої зони до 

зовнішньої , утворюючи в результаті повністю активну текстуру. При цьому 

практично не помітно , як розподіляється вага в зачісці . Прогресивна форма 

має витягнутий контур. 

Прогресивна форма користується популярністю у клієнтів , оскільки 

дозволяє зберегти довжину волосся і , в той же час , створити об'єм , текстуру 

і рух. Пошарова текстура може виконуватися як на всій формі , так і на 

окремих її ділянках . 

КОНТУР 

Контур чи силует прогресивної форми допускає різні варіації , але в основі 

своїй є витягнутим. Якщо форма виконується поза комбінації з іншою 

формою , то концентрація ваги і , відповідно, виділення будь-якої зони в 

горизонтальній площині будуть відсутні . 

ВАГА (в основному по периметру ) 

Шляхом стрижки форми шарами по лінії периметра при природному 

розподілі можна отримати невелику ділянку твердої текстури, розташований 

по периметру. Одержана  вага робить лінію форми більш виразною . 

СТРУКТУРА  

Як правило, в прогресивній формі довжина волосся збільшується від більш 

коротких у внутрішній зоні до більш довгого у зовнішній .  



ВИСНОВКИ 

Контур прогресивної форми, як правило, є витянутим. Розподіл довжини 

волосся в прогресивній формі - від більш коротких у внутрішній зоні до 

довших під внешней. Прі зворотного стрижці пасма зводяться до нерухомої 

лінії дізайна. Хоча текстура у прогресивних форм зазвичай цілком активна , 

виконання стрижки з орієнтуванням на довше контрольне пасмо може надати 

в результаті вплив на поверхню текстури у внутрішній зоні. Для отримання 

прогресивної текстури з більш різким збільшенням довжини пасом, ніж при 

звичайній зворотній стрижці, можна застосовувати техніку ковзаючого 

зрізу. Прогресивна 

(монолітна) 

стрижка 

виконується 

методом 

укорочення волосся 

в тім'яній зоні 

таким чином, щоб 

верхні пасма були 

коротші нижніх (на 

потилиці і 

скронях). Подібна 

стрижка виправляє 

форму голови і 

збільшує об'єм 

волосся, вона 

відома під назвою 

«Каскад» або 

«Аврора 

 

 


