
ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

Тема уроку: «Типи зачісок. Підбір сучасних засобів для стайлінгу» 

 

№ 

з/п 
Зміст операції Зображення 

Типи зачісок 

1 

Ацентральний або 

спадаючий тип зачісок 

У цій зачісці все волосся 

спрямоване від маківки в 

різні боки - так, як вони 

природно ростуть.  

 
  

2 

Концентрований тип  

Все волосся, включаючи 

волосся з нижньої частини 

потилиці та шиї, 

зачісується до верхівки.  

   

3 

Зворотній тип зачісок 

Все волосся 

зачісується від чола до 

потилиці. 

 Зачіски такого типу 

можуть виконуватися як на 

довгих, так і на короткому 

волоссі.   

4 

Передній тип зачісок 

Все волосся із 

скроневих та потиличної 

зон спрямоване вперед, на 

тім’яну зону, чоло.  

 

 

 



 Засоби для укладання волосся 

1 

Пінки (муси) для укладання надають волоссю 

об'єму, пишності, еластичності. Волосся не 

склеюється і легко розчісується. 

Пінку наносять гребінцем або руками на вимите 

волосся, підсушене рушником, прочісують по 

всій довжині волосся — від коренів до кінців. 

Пінки виготовляють різного ступеня фіксації — 

нормальної, сильної, максимальної. 
  

2 

Лаки (спреї) для волосся — це засоби для 

заключної фіксації зачіски. 

Лак укриває волосся тоненькою плівкою, яка 

захищає його від впливу навколишнього 

середовища, добре зберігає форму зачіски, надає 

пишності, шовковистого блиску. Якісний лак 

швидко висихає, не склеює волосся і легко 

вичісується. 

Виробники косметичних засобів пропонують 

лаки для різних типів волосся, а також різного 

ступеня фіксації. 
 

3 

Гелі для укладання волосся містять 

інгредієнти, які захищають волосся від 

ушкоджень під час розчісування, гарячого 

укладання. Розрізняються гелі за ступенем 

фіксації та способом нанесення (гелі, гелі-

спреї). Гелі рекомендують використовувати для 

створення ефекту «мокрого волосся». Через 

властивість гелю обтяжувати волосся не 

рекомендується застосовувати його на тонке, 

м'яке волосся. 

Для створення стильних гладких зачісок гелі 

наносять на вологе волосся. І навпаки, щоб 

підкреслити окремі пасма, гель наносять на сухе 

волосся.  

4 

Лосьйони для укладання волосся мають 

властивості кондиціонера, надають волоссю 

м'якості, пишності, блиску, полегшують 

розчісування, укладання, забезпечують фіксацію 

форми. Випускаються лосьйони для різних 

типів волосся, в тому числі ослабленого, 

фарбованого. Лосьйони рівномірно наносять на 

вимите, підсушене рушником волосся, 

розподіляють по всій довжині гребінцем із ши-

рокими зубцями.  

5 

Моделюючі креми — це нове покоління 

засобів для укладання волосся. Крем наносять 

долонями на волосся перед укладанням 

пальцями, феном, гребінцем. 

Крем дає змогу збільшити об'єм волосся, не 

обтяжуючи зачіску, поновити її форму вологими 

руками.  

6 

Воски актуальні для створення зачісок на 

короткому волоссі. Віск допомагає сформувати 

пасма, надає волоссю гнучкості, блиску. 

Розподіляють віск долонями по всій довжині 

волосся або на окремі пасма. Віск рекомендують 

застосовувати для фарбованого волосся з 

хімічною завивкою.  
             

   

   

   


