
ТЕМА УРОКУ:

“ЕЛЕМЕНТИ ЗАЧІСОК”



Волосся укладають, надаючи йому потрібної

форми, створюючи обрану зачіску, з

використанням певних елементів: 

- проділ

- хвиля

- крон

- чілка

- локон

- буклі

- валик

- завиток



З поняттям «проділ» 

знайомляться при 

вивченні зон 

волосяного покриву. 

В укладанні волосся

проділ відіграє роль 

елемента зачіски. У 

зачісках

застосовуються

також напівпроділи, 

які відрізняються

від проділів

довжиною



Хвиля - частина зачіски, 
де волосся має плавний
згин і обмежене двома
лініями — кронами 
Існують хвилі низькі, 
широкі, глибокі, пласкі
Залежно від положення
волосся відносно обличчя
розрізняють лицьові та 
зворотні хвилі.

Лицьові хвилі направлені
на обличчя своєю
виступаючою дугою, 
зворотні йдуть від
обличчя.

Розрізняють також косі, 
прямі, поперечні хвилі



Крон — найвища частина хвилі, місце

згину волосся, де воно змінює свій напрямок

на зворотний і відділяє одну хвилю від

іншої. Крони бувають високі та низькі, гострі

(тонкі) та тупі (товсті).



Чілка, як і проділ, є
важливим елементом
зачіски. Зміна форми

чілки, впливає на 
сприйняття зачіски

загалом. 

Чілки розрізняють за 
густотою волосся, 

довжиною, методом 
стрижки, формою 

окантування, способом 
пофарбування. 

Чілка може бути яскраво
виявленою або входити

до основної маси
волосся тім'яної зони. 



Локон — пасмо волосся, 

завите в трубочку та 

викладене у формі спіралі.

Локони можуть бути 

закручені вгору або вниз. 

Розрізняють локони

горизонтальні, 

вертикальні, косі, спускні



Буклі — це

тупіруване, 

вичесане та 

викладене в 

тугі циліндри

волосся



Валик —

начесане та 

викладене у 

вигляді валика 

по крайовій лінії

росту волосся





Завиток — частина

локона в один оберт

пасма навколо форми

або кінець пасма, 

завитий кільцем



Джгут з волосся  



Різні види 

плетіння Різні види 

плетіння



Отже, укладання та зачіски 

складаються з певної кількості 

елементів. Гармонійність та 

естетична привабливість 

укладання або зачіски залежить 

від кількості елементів, їх 

поєднання між собою та 

майстерності виконання.



Контрольні запитання

1. Які елементи зачісок ви знаєте?

2. Що таке хвиля?

3.Що таке крон?

4. Що таке локон?

5. Що таке буклі?

6. Що таке валик?

7. Що таке завиток? 



Дякую за увагу!)


