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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Композиція та 
спецкомпозиція» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 
Дизайн спеціалізації Перукарське мистецтво та декоративна косметика 
галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є закономірності створення композиції та 
спецкомпозиції зачісок та їх роль в розробці сучасних дизайнерських 
проектів. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечувані дисципліни: Матеріалознавство та технологія перукарських 
робіт, Моделювання та художнє оформлення зачіски. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Композиційні елементи формоутворення зачіски. 
Змістовий модуль 2. Особливості композиційної організації елементів 
формоутворення зачіски. 
Змістовий модуль 3. Особливості композиційного формоутворення зачіски 
на матеріально-декоративному рівні. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування у студентів знань з основ 
композиції, спецкомпозиції зачісок, надання інформації щодо грамотного 
використання набутих знань в творчих розробках, розвиток самостійних 
рішень в композиції зачісок, розвиток образного мислення студентів, 
естетичне виховання майбутніх фахівців перукарського мистецтва. 
Завдання навчальної дисципліни:  

 вивчення теоретичних основ композиції та спецкомпозиції зачіски;  

 оволодіння практичними навічками побудови композиції та 
спецкомпозиції зачіски;  

 отримання навичок щодо поєднання елементів композиції та 
спецкомпозиції зачісок в сучасних дизайнерських проектах;  

 отримання навичок щодо використання в композиційних рішеннях 
зорових ілюзій стосовно форм, кольорових рішень, динаміки або статики 
ліній;  

 отримання знань та навичок щодо застосування в нових композиційних 
проектах найсучасніших технологій та матеріалів, що мають вплив на 
формоутворення. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: загальні відомості про композицію зачіски; основні особливості 
просторової форми зачіски; характеристику елементів формоутворення 

https://moodle.khnnra.edu.ua/course/view.php?id=129


зачіски; вплив кольору на композиційне формоутворення зачіски; вплив 
індивідуальних особливостей обличчя людини на формоутворення 
зачіски; найсучасніші технології та матеріали, які використовують в 
сучасному перукарському мистецтві;  
вміти: грамотно використовувати елементи композиції; самостійно 
приймати рішення в композиції зачіски; використовувати різноманітні 
творчі джерела в проектуванні модних образів; орієнтуватися в напрямках 
нових ідей; 
компетенцій: здатність здійснювати композиційну побудову зачіски; 
здатність усвідомлювати закономірності формоутворення зачіски; 
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації щодо композиції та 
спецкомпозиції зачісок у проектно-художній діяльності. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 
02 Культура і 

мистецтво 
Нормативна 

Спеціальність 
022 Дизайн 

Спеціалізація 
Перукарське мистецтво 

та декоративна 
косметика 

Семестр 2 

Модулів – 3 

Освітній рівень: 
перший 

(бакалаврський) 

Аудиторні години: 64 год. 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 
24 год. 

Практичні, 
семінарські:  

40 год. 

Загальна кількість годин – 150 
Лабораторні: 

год 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи студента – 6 

Самостійна робота  
86 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: екзамен 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Композиційні елементи формоутворення зачіски  
Тема 1. Загальні відомості про композицію зачіски  
Роль композиції в формоутворенні зачіски.  
Естетичне виховання при формоутворенні зачіски.  
Зачіска як об’єкт творчості.  
Історична база зачісок – основа для нових трендів сучасної моди.  
Роль рисунка в створенні зачісок. 

 
   Тема 2. Основні особливості просторової форми зачіски  

Поняття «форми» зачіски.  
Класифікація форм, їх характеристика.  
Фактори, що впливають на вибір зачіски та її форму, риси обличчя, довжина та тип волосся, 

стиль, призначення.   
 
  Тема 3. Характеристики елементів формоутворення зачіски 

Силует зачіски. Форма. Лінії як елемент композиції зачіски. Акцент. Нюанс.  
Ритм як елемент формоутворення зачіски. Види ритмів.  
Композиційний центр. 

 
  Змістовий модуль 2. Особливості композиційної організації елементів формоутворення 

зачіски 

  Тема 4. Закономірності композиційного формоутворення зачіски  
Мистецтво створення зачіски.  
Текстура волосся та вплів текстури на форму зачіски.  
Зв’язок формоутворення зачісок з сучасною та історичною модою. 

 
Тема 5. Особливості урахування закономірностей композиційного формоутворення при 

створенні зачісок.  
Роль, призначення моди і стилю, віку людини на формоутворення зачіски.  
Роль базової основи на формоутворення зачісок.  
Вплив індивідуальних особливостей людини на формоутворення зачіски.  
Вплив інструментів при створенні зачіски. 

 
  Змістовий модуль 3. Особливості композиційного формоутворення зачіски на 

матеріально-декоративному рівні 
Тема 6. Колір як один з елементів композиційного формоутворення зачіски.  

Вплив кольору на об’єм зачіски, структуру, лінії. Поняття «колір».  
Хроматичні та ахроматичні кольори.  
Характеристика холодних та теплих кольорів.  
Емоційне сприйняття кольорів. 

 
Тема 7. Особливості колористичного вирішення при створення зачіски. 

Роль кольору в іміджі людини.  
Поняття «гармонія». Гармонія кольору.  
Вплив кольору на проекцію недоліків обличчя людини. 

 
Тема 8. Особливості створення композиції зачіски з використанням постижерних та 

інших варіантів декорування зачіски. 
Декор як елемент композиції зачісок.  
Класифікація прикрас в композиції зачісок.  
Постижерні прикраси.  
Галантерейні прикраси. Матеріали. Живі квіти. Елементи композиції як декор.  
Правила користування прикрасами. 

 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Композиційні елементи формоутворення зачіски 

1. Загальні відомості про композицію зачіски  13 2 3 – – 8 

2. Основні особливості просторової форми 
зачіски  

14 3 3 – – 8 

3. Характеристики елементів формоутворення 
зачіски  

8 4 4 – – 9 

Разом за змістовим модулем 1 44 9 10 – – 25 

Змістовий модуль 2. Особливості композиційної організації елементів формоутворення 
зачіски 

4. Закономірності композиційного 
формоутворення зачіски  

14 2 4 – – 8 

5. Особливості урахування закономірностей 
композиційного формоутворення при 
створенні зачісок  

14 2 4 – – 8 

Разом за змістовим модулем 2 28 4 8 – – 16 

Змістовий модуль 3. Психологія виховання особистості студента як майбутнього фахівця з 
вищою освітою 

6. Колір як один з елементів композиційного 
формоутворення зачіски 

23 3 6 - - 14 

7. Особливості колористичного вирішення при 
створення зачіски 

23 3 6 - - 14 

8. Особливості створення композиції зачіски з 
використанням постижерних та інших 
варіантів декорування зачіски 

32 5 10 - - 17 

Разом за змістовим модулем 3 78 11 22 - - 45 

Усього 150 24 40 - - 86 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 1 Загальні відомості про композицію зачіски 
Навчальна мета: виявити значення законів композиції в створенні нових 
зачісок та загального образу людини. 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка розкриває 
характеристику значення законів композиції в створенні нових зачісок та 
загального образу людини; 
- роль людини в створенні композиції загального образу людини; 
- стильові переваги в створенні композиції іміджу жінок та іміджу чоловіків; 
- в конспекті зробити дослідження сучасної моди в зачісках з виявленням 
історичної бази – 5-7 малюнків. 
Матеріали: наочний матеріал з напрямків моди, історичних зачісок, 
література. 

3 

2 2 Основні особливості просторової форми зачіски 
Навчальна мета: навчити студентів розпізнавати великі, малі, помірні, 
важкі, легкі форми зачісок, виявляти поверхню форми, масу, ілюзорні 
сприйняття кольору, деталей та правильно використовувати їх 
характеристики в зачісках побутового та видовищного призначення; 
застосовувати при корекції недоліків. 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка розкриває 
основні особливості просторової форми зачіски; 
- з напрямів сучасної моди виявити форми зачісок згідно їх класифікації; 

3 



- виконати ескізи; 
- розподілити обрані зачіски за призначенням, знайти загальні риси з 
історичними зачісками; 
- до створених зачісок зробити технологічні «карти-схеми». 
Матеріали: наочний матеріал з напрямків моди останніх 5-ти років та 
історичні зачіски; папір, олівці, фарби, ластик, пензлі. 

3 3 Характеристики елементів формоутворення зачіски  
Навчальна мета: навчити студентів логічно використовувати елементи 
композиції в розробках зачісок різноманітного призначення та характерів 
стилю; підкреслювати зміст композиції акцентом та нюансом; розвивати 
творчий потенціал та бачення перспективних напрямків в моді зачісок. 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка розкриває 
основні елементи формотворення зачіски; 
- виконати ескізи сучасних зачісок та виявити в них акцент та нюанс; 
- на основі ескізів виконати малюнки зачісок різноманітних призначень – 5-
7 зачісок; 
- до однієї з розроблених зачісок виконати технологічну карту-схему та 
виконати на моделі. 
Матеріали: наочний матеріал з напрямків моди, журнали мод, папір, 
ластик, олівці, фарби, пензлі, інструменти для виконання зачіски, 
матеріали та аксесуари, робоче місце, дзеркало. 

4 

4 4 Закономірності композиційного формоутворення зачіски 
Навчальна мета: навчити студентів розпізнавати різноманітні за 
характером композиції зачісок,  виявляти їх гармонійну форму та на основі 
здобутої інформації розвивати творчий потенціал і знаходити інноваційні 
способи в створення нових, цікавих, перспективних композицій зачісок. 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка розкриває 
закономірності композиційного формоутворення зачіски; 
- ознайомлення з модою останніх 5-ти років та модою сьогодення; 
- виявляти найпопулярніші моделі зачісок; 
- розподілити обрані зачіски за характером композиції; 
- створити малюнки зачісок та їх технологічні карти-схеми виконання; 
- одну із створених моделей зачісок виконати практично. 
Матеріали: наочний матеріал з напрямків моди останніх 5-ти років; папір, 
олівці, фарби, ластик, пензлі; інструменти для виконання зачіски, 
матеріали, робоче місце, дзеркало. 

4 

5 5 Особливості урахування закономірностей композиційного формоутворення 
при створенні зачісок 
Навчальна мета: навчити студентів грамотно застосовувати в розробках 
зачісок пропорції як елемент композиції; вміти розташовувати елементи 
зачісок пропорційно до форми самої зачіски, голови, фігури людини, логічно 
обирати види пропорцій базових зачісок. 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка розкриває 
особливості урахування закономірностей композиційного формоутворення 
при створенні зачісок; 
- ознайомлення з наочним матеріалом; 
- виявлення базових зачісок з наявністю пропорціональних рішень; 
- виконати ескізи; 
- на основі ескізів виконати малюнки розроблених зачісок; 
- до розробленої зачіски, що має пропорціональне вирішення, зробити 
технологічну карту та виконати на моделі. 
Матеріали: наочний матеріал з напрямків моди, журнали мод; папір, олівці, 
фарби, ластик, пензлі; інструменти для виконання зачіски, матеріали для 
виконання зачіски, робоче місце, дзеркало. 

4 

6 6 Колір як один з елементів композиційного формоутворення зачіски 6 



Навчальна мета: навчити студентів орієнтуватися в напрямках моди з 
питань кольорової гармонії в зачісках та грамотно застосовувати в 
композиціях кольорові рішення. 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка розкриває 
колір як один з елементів композиційного формоутворення зачіски; 
- ознайомитися з наочним матеріалом; 
- на основі досліджених матеріалів, розробити зачіски з кольоровим 
рішенням; 
- виконати малюнки розроблених зачісок та схеми фарбування волосся – 5-
7 варіантів; 
- одну з моделей виконати практично.  
Матеріали: наочний матеріал з напрямків моди; журнали мод; папір, олівці, 
фарби, ластик, пензлі; інструменти для виконання зачіски, матеріали для 
виконання зачіски, робоче місце, дзеркало, фарби для волосся. 

7 7 Особливості колористичного вирішення при створення зачіски 
Навчальна мета: розвивати у студентів творче мислення, грамотний підхід 
до розробки зачісок за допомогою колористичного рішення. 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка розкриває 
основні прийоми та особливості колористичного вирішення при створення 
зачіски; 
- ознайомлення з наочними матеріалами; 
- розробити зачіски спеціального призначення; 
- виконати малюнки розроблених зачісок за допомогою колористичного 
рішення – 5-7 варіантів; 
- виконати схеми фарбування волосся – 5-7 варіантів; 
- одну з моделей виконати практично. 
Матеріали: наочний матеріал з напрямків моди; журнали мод; папір, олівці, 
фарби, ластик, пензлі; інструменти для виконання зачіски, матеріали для 
виконання зачіски, робоче місце, дзеркало, фарби для волосся. 

6 

8 8 Особливості створення композиції зачіски з використанням постижерних та 
інших варіантів декорування зачіски 
Навчальна мета: навчити студентів правильно, згідно призначенню та 
загального образу, застосовувати декоративні прикраси. 
Навчальні завдання: 
- опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка розкриває 
основні прийоми застосування декоративних прикрас та особливості 
створення композиції зачіски з використанням постижерних та інших 
варіантів декорування зачіски; 
- ознайомитися з наочним матеріалом; 
- розробити моделі зачісок для весілля, для шкільного випускного балу з 
застосуванням елементів декору; 
- до розроблених зачісок виконати малюнки та технологічні карти-схеми – 
5-7 варіантів; 
- виконати одну з моделей практично. 
Матеріали: наочний матеріал з напрямків моди; журнали мод; папір, олівці, 
фарби, ластик, пензлі; інструменти для виконання зачіски, матеріали для 
виконання зачіски, робоче місце, дзеркало, фарби для волосся. 

10 

Разом 40 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількіст

ь 
годин 

1 1 

Загальні відомості про композицію зачіски  
Навчальна мета: виявити значення законів композиції в створенні нових 
зачісок та загального образу людини.  
Навчальні завдання: 

8 



- розглянути типи історичної зачіски і обрати з їх числа по дві моделі у 
класичному, романтичному, спортивному стилі; 
- в конспекті зробити дослідження сучасної моди в зачісках з виявленням 
історичної бази; 
- розробити технологічні карти-схеми до розроблених зачісок – 5-7 варіантів; 
- виконати малюнки історичних зачісок – 5-7 варіантів; 
- письмово довести зв’язок історичних та сучасних зачісок. 

2 2 

Основні особливості просторової форми зачіски  
Навчальна мета: навчити студентів розпізнавати великі, малі, помірні, важкі, 
легкі форми зачісок, виявляти поверхню форми, масу, ілюзорні сприйняття 
кольору, деталей та правильно використовувати їх характеристики в зачісках 
побутового та видовищного призначення; застосовувати при корекції 
недоліків.  
Навчальні завдання: 
- зробити аналіз існуючих видів форм зачісок за період останніх 10-ти років; 
- зробити розподіл форм між повсякденними, вечірніми та фантазійними 
зачісками; 
- дослідження зафіксувати в конспекті; 
- зробити малюнки, ескізи зачісок. 

8 

3 3 

Характеристики елементів формоутворення зачіски  

Навчальна мета: навчити студентів логічно використовувати елементи 
композиції в розробках зачісок різноманітного призначення та характерів 
стилю; підкреслювати зміст композиції акцентом та нюансом; розвивати 
творчий потенціал та бачення перспективних напрямків в моді зачісок. 
Навчальні завдання: 
- зробити аналіз запропонованих напрямками моди акцентів та нюансів; 
- виконати малюнки зачісок запропонованих трендами та виявити в них 
акценти та нюанси; 
- ознайомитися з сучасними розробками топ-стилістів і виявити акценти та 
нюанси в зачісках; 
- дослідження занотувати в конспект. 

9 

4 4 

Закономірності композиційного формоутворення зачіски 
Навчальна мета: навчити студентів розпізнавати різноманітні за характером 
композиції зачісок,  виявляти їх гармонійну форму та на основі здобутої 
інформації розвивати творчий потенціал і знаходити інноваційні способи в 
створення нових, цікавих, перспективних композицій зачісок. 
Навчальні завдання: 
- зробити аналіз напрямків моди останніх 10-ти років та виявити зачіски за 
характером композиції; 
- виявити геометричну форму зачісок на основі здобутої інформації; 
- зробити зарисовки найцікавіших моделей зачісок – 7-10 варіантів – та знайти 
інноваційний спосіб в створенні нових, цікавих, перспективних композицій 
зачісок; 
- дослідження зафіксувати в конспекті. 

8 

5 5 

Особливості урахування закономірностей композиційного 
формоутворення при створенні зачісок  
Навчальна мета: навчити студентів грамотно застосовувати в розробках 
зачісок пропорції як елемент композиції; вміти розташовувати елементи 
зачісок пропорційно до форми самої зачіски, голови, фігури людини, логічно 
обирати види пропорцій базових зачісок. 
Навчальні завдання: 
- виконати ескізи базових зачісок за трендами моди останніх 5-ти років; 
- на освнові ескізів виконати малюнки базових зачісок – 7-10 варіантів; 
- розташувати елементи зачіски пропорційно до форми самої зачіски, голови, 
фігури людини; 
- дослідження зафіксувати в конспекті. 

8 

6 6 

Колір як один з елементів композиційного формоутворення зачіски  
Навчальна мета: навчити студентів орієнтуватися в напрямках моди з питань 
кольорової гармонії в зачісках та грамотно застосовувати в композиціях 
кольорові рішення. 

14 



Навчальні завдання: 
- на зразках сучасної моди виявити моделі зачісок з домінуючим кольором 
волосся, відтінками, методиками фарбування, кольоровими гармоніями; 
- систематизувати кольорові рішення сучасної моди за роллю кольору в 
загальній композиції зачісок; 
- дослідження зафіксувати в конспекті. 

7 7 

Особливості колористичного вирішення при створення зачіски  
Навчальна мета: розвивати у студентів творче мислення, грамотний підхід до 
розробки зачісок за допомогою колористичного рішення. 
Навчальні завдання: 
- зробити в конспекті ескізи сучасних і перспективних композицій зачісок за 
допомогою колористичного рішення; 
- описати характеристику зачісок за елементами композиції; 
- описати техніку колористичного рішення; 
- описати хімічні препарати для виконання колористичного рішення; 
- відпрацювати техніку колористичного рішення на моделі; 
- виконати схему-конструкцію та композиційний розбір даної моделі. 

14 

8 8 

Особливості створення композиції зачіски з використанням 
постижерних та інших варіантів декорування зачіски  
Навчальна мета: навчити студентів правильно, згідно призначенню та 
загального образу, застосовувати декоративні прикраси. 
Навчальні завдання: 
- на зразках сучасно моди дослідити характер декору в зачісках та загальному 
образі людини; 
- виконати ескізи декоративного оформлення зачісок; 
- виявити, які за фактурою та характером переважають декоративні 
оформлення; 
- результати дослідження зафіксувати в конспекті. 

17 

Разом  86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Композиція та спецкомпозиція» 

застосовуються такі методи:  
– методи усного контролю: індивідуальне опитування, співбесіда, екзамен; 
– методи практичного контролю: переглад творчих завдань, перевірка завдань самостійної 

та індивідуальної роботи; 
– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Кількість балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Лекції (16 б) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практичні заняття (26 б) 3 3 3 3 3 3 4 4 

Самостійна робота (16 б) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Поточний модульний 
контроль (12 б) 

4 4 4 

Екзамен (30 б) 30 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Поняття «Композиція зачіски». 
2. Роль композиції в формоутворенні зачіски. 
3. Зовнішність людини як джерело творчості в композиції зачіски. 
4. Що є ідейно-творчим джерелом для створення зачісок? 
5. З чого складається методичний процес проектування нової композиції зачіски? 
6. Поняття «форма зачіски». 
7. Фактори, що впливають на вибір зачіски та її форму. 
8. Дайте характеристику поняттям «велика», «мала», «важка», «легка» форми. Навести 

приклади. 
9. Дайте характеристику поняття «величина форми та її частин». Навести приклади. 
10. Дайте характеристику поняття «акцент». Навести приклади. 
11. Дайте характеристику поняття «нюанс». Навести приклади. 
12. Дайте характеристику поняття «лінії зачіски», їх види. Навести приклади. 
13. Дайте характеристику декоративним лініям. Навести приклади. 
14. Дайте характеристику конструктивним лініям. Навести приклади. 
15. Ритм як елемент формотворення зачіски. 
16. Види ритмів. 
17. Мистецтво створення зачіски. 
18. Дайте пояснення значенню «художнє оформлення зачіски», його зв’язок з композицією. 
19. Дайте характеристику поняття «гармонія» в створенні моделі зачісок. 
20. Вплив текстури волосся на форму зачіски. 
21. Зв’язок формотворення зачісок з сучасною та історичною модою. 
22. Зв’язок формотворення зачісок з зарубіжною модою. 
23. Роль та призначення моди, стилю, віку людини на формотворення зачіски. 
24. Вплив інструментів при створенні зачіски. 
25. Вплив матеріалів при створенні зачіски. 
26. Які особливості мають формоутворюючі засоби в композиціях повсякденних зачісок? 
27. Які особливості мають формоутворюючі засоби в композиціях вечірніх зачісок? 
28. Які особливості мають формоутворюючі засоби в композиціях зачісок спеціального 

призначення? 
29. Які особливості мають формоутворюючі засоби в композиціях фантазійних зачісок? 
30. Які особливості мають формоутворюючі засоби в композиціях конкурсних зачісок? 
31. Вплив індивідуальних особливостей людини на формотворення зачіски. 
32. Яким чином впливають на форму зачіски колір? Наведіть приклади. 
33. Роль кольору в композиції зачіски. 
34. Види кольорової гармонії. 
35. Дати пояснення «хроматичним» та «ахроматичним» кольорам в композиційних рішеннях 

образу. 
36. Емоційне сприйняття кольорів. 
37. Дати пояснення «холодним» та «теплим» кольорам в композиційних рішеннях образу. 
38. Дати пояснення «композиційному центру». Його роль в створенні образу. 
39. Вплив кольору на корекцію недоліків обличчя людини. 
40. Дати пояснення поняттю «гармонія кольору». 
41. Роль кольору в іміджі людини. 
42. Класифікація прикрас в композиції зачіски. 
43. Галантерейні прикраси, їх місце і роль в оформленні зачіски. 
44. Постижерні прикраси, їх місце і роль в оформленні зачіски. 
45. Декор, як елемент композиції зачісок. 
46. Правила користування прикрасами. Наведіть приклади. 
47. Дати характеристику понять «скульптурний», «декоративний», «напівприлеглий» силует. 
48. Етапи ескізування зачісок. 
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