
Контроль знань 

з освітньої    компетентності 

Основи перукарського мистецтва 

Учениці/учня  __________________________________  групи _____   варіант І 

Початковий рівень (0-2) 

1.Яка площа відводиться на одне жіноче робоче місце перукаря згідно санітарним 

норма (0, 5) 

а)  14 кв.м 

б)  6 кв.м 

в)  8 кв.м 

г)  4.5 кв.м 

2.Назвіть цілі миття волосся  (о,5) 

а)  гігієнічна, деформаційна, підготовча 

б)  зволожуюча, деформаційна, пом’якшувальна  

в)  гігієнічна, захисна, зволожуюча 

г)  гігієнічна 

3.Тушування волосся – це (1) 

а) прорідження волосся; 

б) плавний перехід від короткого до довгого волосся; 

в) ступінчасте підрівнювання з точністю до 1 мм; 

г) ковзаючий зріз. 

Середній рівень (0-2) 

4. В якому шарі волосся відбувається хімічний процес при фарбуванні та    

хімічній завивці? (0,5) 

а) роговому; 

б) кортексі; 

в) серцевині; 

г) лускатому. 

5.Як правильно розчісувати довге волосся, щоб запобігти їх розтягнення, розрив і 

висмикування? (0,5) 

 а) від кореня до кінчиків 

б) від кінчиків до кореня 

 в) не має значення 

 г) від середини волосся до кінців.  

6.Який відсоток окисника застосовується при фарбуванні волосся фізичними 

барвниками? (1) 

а) 3 % 

б) 12 % 

в) 6 % 

г) не застосовується. 

Достатній рівень (0-2) 

7. Проділ, який виходить з однієї точки, проходить до КЛРВ, тим самим  ділить 

волосяний  покрив  голови на «сектори» називається: (0,5) 

а) вертикальним 

б) горизонтальним 

в) сегментальним 



г) радіальним 

8. Через які точки проходить крайова лінія росту волосся? (1) 

а) лобний виступ, лобна виїмка, скроневий виступ, скронева виїмка, скроня, за вушною 

раковиною, потиличний кут, шийна виїмка 

б) лобний бугор, лобна виїмка, скроневий бугор, скронева виїмка, скроня, за вушною 

раковиною, потиличний кут, шийна  виїмка 

в) лобний виступ, лобна виїмка, скроневий виступ, скронева виїмка, скроня, за вухом, 

потиличний кут, шийна виїмка 

г) лобний виступ, лобна виїмка, скроневий виступ, скронева виїмка, скроня, за вухом, 

потиличний кут, шия. 

9.Які фактори впливають на вибір барвника (0,5) 

 а) бажання клієнта, сучасний напрямок моди 

 б)пігмент волосся, наявність сивини  

 в)температура в приміщенні, вибір барвника та % співвідношення оксидозу 

 г) всі відповіді вірні  

Високий рівень (0 -6) 

10. Лінія що поділяє фарбоване волосся від відрослих  коренів називається: (1) 

а ) проділ; 

б) контур; 

в) демаркаційна лінія; 

г) межа. 

   11. Напишіть назву кожної форми стрижки. (3) 

 

 

 

 

 

        

1.___________   2. ____________  3. ___________4. ___________ 

 

12.Вкажіть відповідність характеристик фарбування волосся між фарбниками І 

групи і ІІ групи: (2) 

 

ІІ група 

А Характеристики груп фарбників 

І 

група 

Б 

 1. дає  стійке  фарбування на освітлення і затемнення. та 

фарбування тон в тон; 

 

 2. має  властивість  піднімати  рівеньглибини тону до 7 рівнів;  

 3. руйнує і видаляє  натуральний  пігмент, залишаючи в волоссі 

пори  пустоти; 

 

 4. піднімає  рівень  глибини тону до 4 рівнів;  

 5. фарбафарбу не освітлює;  

 6. одночасно  видаляє  натуральний  пігмент і вносить штучний 

в структуру волосся. 

 



Контроль знань 

з освітньої    компетентності 

Основи перукарського мистецтва 

учениці/учня    ____________________________________  групи ______   Варіант ІІ 

 

Початковий рівень (0-2) 

1. Назвіть оптимальну температуру води при митті голови: (0,5) 

а) 21-28 

б) 39-45 

в) 37-40 

г)  28-37 

2. Пульверізатор це -:(0,5) 

а) інструмент; 

б) пристосування; 

в) матеріал; 

г) знаряддя праці 

3. Обв’язкове  миття   рук(1) 

а ) на початку робочого дня; 

б) перед обслуговуванням   кожного клієнта; 

в) на початку і в кінці робочого дня; 

г) можна не мити. 

Середній рівень (0-2) 

4. Скільки шарів в будові шкіри? (1) 

а ) 1 

б) 4 

в) 3 

г) 2 

5. З  чого складається фронтальна  зона: (0,5) 

а) з тім'я та двох скронь; 

б) потиличної та скроневих зон; 

в) маківочної  та двох скронь; 

г) з двох скронь. 

6.Брашинг - це: (0,5) 

а) кругла щітка, яка застосовується при укладанні  волосся феном для  підкручування та 

надання напрямку  пасом  волосся 

б) плоска або вигнута щітка з прорізами  

в) напівкругла щітка, яка надає волоссю пишність 

г) щітка з щетинками різної довжини і дірочками в підставі 

Достатній рівень (0-2) 

7. Яким прийомом ліквідовують перехід від короткого до довгого волосся в чоловічих 

стрижках? (0,5) 

а) зведенням волосся нанівець 

б) способом «на пальцях» 

в) тушуванням 

г) всі варіанти є правильними. 

 



 

8. До хімічних барвників відносяться(1) 

а) окисники, перманентні фарби, напівперманентні фарби 

б)  перманентні фарби, напівперманентні фарби 

в)  окисники, перманентні фарби, напівперманентні фарби, знебарвлюючі суміші 

г)   фарбуючі шампуні або бальзами, тоніки, семиперманентні фарби 

9.Які є види  градуювання? (0,5) 

а)верхнє та нижнє; 

б) зовнішнє і внутрішнє; 

 в) переднє і заднє; 

 г) поверхневе та повне. 

Високий рівень (0 -6) 

10. Активну текстуру волосся має: (1) 

а ) прогресивна, градуйована форма стрижки; 

б) прогресивна, масивна, рівномірна форма стрижки; 

в) рівномірна, масивна, градуйована форма стрижки; 

г) градуйована, прогресивна, рівномірна форма стрижки. 

11. Напишіть назву кожної структури стрижки. (3) 

 

 

 

 

 

 

1.________________2.________________3._______________4.____________________ 

 

12. Вкажіть відповідність характеристик фарбування волосся між фарбниками І 

групи і ІІ групи: (2) 

 

ІІ група 

А Характеристики груп фарбників 

І 

група 

Б 

 1. дає стійке  фарбування на освітлення і затемнення та 

фарбування тон в тон; 

 

 2. має  властивість  піднімати  рівень глибини тону до 7 рівнів;  

 3. руйнує і видаляє натуральний пігмент, залишаючи в волоссі 

пори  пустоти; 

 

 4. піднімає  рівень  глибини тону до 4 рівнів;  

 5. фарба фарбу не освітлює;  

 6. одночасно  видаляє  натуральний  пігмент і вносить штучний 

в структуру волосся. 

 

 

 

 


