
Контроль знань 

з освітньої    компетентності 

Оволодіння основними навичками фарбування волосся 

учениці  __________________________________  групи _____   варіант І 

І. Початковий рівень( 0-3 бали) 

1. Назвіть первинні кольори: 

а) синій, червоний, фіолетовий; 

б) синій, червоний, жовтий; 

в) червоний, фіолетовий, жовтогарячий; 

г) жовтий, червоний, зелений 

2. Фарбування волосся це : 

а) творчий процес; 

б) технологічний процес; 

в) механічний процес; 

г) технічний процес 

3. Хна та басма є представниками якої групи барвників? 

а) 1 групи 

б) 2 групи 

в) 3 групи 

г) 4 групи 

ІІ. Середній рівень (0-3) 

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

завивці? 

   а) роговому; 

   б) кортексі; 

   в) серцевині; 

   г) лускатому. 

5. Який відсоток окисника застосовується при фарбуванні волосся   фізичними 

барвниками? 

а) 3 % 

б) 12 % 

в) 6 % 

г) не застосовується. 

6. Як називається перукарська операція повного освітлення до надання кольору 

„блондин”? 

а) протравлювання; 

б) мелірування; 

в) знебарвлення; 

г) освітлення. 

ІІІ. Достатній рівень(0-3) 

7. Що потрібно враховувати при виборі кольору барвника: 

а ) процент сивини та пігмент волосся; 

б) довжина волосся; 

в) густота волосся; 



г) стан здоров’я   клієнта. 

8. Що таке колорування волосся? 

а ) фарбування тон у тон; 

б) фарбування відрослих коренів; 

в) фарбування виділених пасом в різні кольори; 

г) знебарвлення волосся; 

9. Який максимальний час витримки мелірованого волосся на фольгу ? 

а) 40 хвилин 

б) 30 хвилин 

в) 50 хвилин 

г) 20 хвилин 

ІV. Високий рівень (0-3) 

10. При фарбуванні сивого волосся у «косметичний колір» застосовуються 

процедури 

а)  знебарвлення, протравлення 

б)  протравлення, відмінювання 

в)  мордансаж, предпігментація, щетиниста суміш 

г)  «кольорова баня» 

11. Фон освітлення – це 

а)  колір, який залишається після видалення еумеланіна  

б)  колір, який залишається після фарбування хімічними барвниками 

в)  колір, який залишається після  фарбування барвниками 12-го рівня 

г)  колір, який залишається після видалення косметичного пігменту 

12. Який вид фарбування волосся, візуально надає об’єму: 

а ) мелірування волосся; 

б) фарбування волосся різними кольорами; 

в) зафарбовування сивини;  

г) тонування волосся. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Контроль знань 

з освітньої    компетентності 

Оволодіння основними навичками фарбування волосся 

учениці  __________________________________  групи _____   варіант ІІ 

 

І. Початковий рівень( 0-3 бали) 

1. Яким чином майстер визначає тип і якість волосся, їх стан, напрямок росту? 

а) у процесі бесіди; 

б) у процесі розчісування волосся; 

в) у процесі миття волосся; 

г) у процесі виконання перукарської послуги. 

2. Яка ступінь освітлення на 6% окисника, барвником І групи? 

а) на 2-3 рівні 

б) на 6-7 рівні  

в) на 4-5 рівні 

г) на 7-7,5 рівні 

    3. Барвник якої групи зафарбовує сивину? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4 

ІІ. Середній рівень (0-3) 

4. Ахроматичні кольори - це 

а) кольори, які отримують в результаті змішування в рівних частках двох первинних 

(основних) кольорів 

б) первинні і вторинні кольори, розташовані один проти одного на кольоровому колі 

в) проміжний колір, який досягається в результаті змішування рівних кількостей 

(часток) вторинного кольору і сусіднього з ним на кольоровому колі 

г) кольори, що не мають колірного тону і відрізняються один від одного тільки за 

рівнем світлості (білий, чорний і всі відтінки сірого) 

5. Послідовність процесу фарбування волосся барвниками  I та II групи: 

а) підготовка суміші, нанесення на волосся, витримка часу, змивання; 

б) нанесення суміші на волосся, сушка, вибір барвника, миття голови; 

в) нанесення на волосся пінки, потім барвника, змивання; 

г) миття волосся, сушка, нанесення барвника, фіксація, змивання бальзамом. 

6.Після освітлення волосся промиваємо шампунем: 

а) для фарбованого волосся; 

б) для глибокої очистки; 

в) для щоденного використання; 

г) для нормалізації роботи сальних залоз 

ІІІ. Достатній рівень(0-3) 

7. До хімічних барвників відносяться: 

а)  окисники, перманентні фарби, напівперманентні фарби, семиперманентні     фарби; 

б)  перманентні фарби, напівперманентні фарби; 

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

г)   фарбуючі шампуні або бальзами, тоніки, семиперманентні фарби. 



 

8. З якої зони починаємо фарбування волосся: 

а ) тім’яної; 

б) скроневої; 

в) потиличної;  

     г) маківки. 

9. Охарактеризуйте барвники 4 групи: 

а ) фарбують та лікують волосся; 

б) висвітлюють волосся; 

в) тонують тон у тон; 

     г) часткове фарбування. 

    ІV. Високий рівень (0-3) 

10. Декапіровання – це: 

а) нанесення кондиціонеру на волосся після миття: 

б) насичення знебарвленого або сивого волосся штучним пігментом; 

в) процедура, що дозволяє надати волоссю більш глибокий тон; 

г) видалення штучного пігменту з волосся. 

11.  За допомогою барвників першої групи виконують такі перукарські операції: 

а)  освітлення,  фарбування,  протравлювання,  мелірування, балаяж; 

б)  освітлення,  знебарвлення, розтяжка,  протравлювання,  колорування, балаяж; 

в) освітлення,  знебарвлення,  протравлювання,  мелірування, балаяж; 

г)  освітлення,  знебарвлення,  репігментація,  мелірування, омбре. 

 12. Хімічні барвники застосовують для надання таких перукарських послуг: 

а) фарбування в новий колір,  фарбування «тон у тон», тонування освітлення волосся, 

відновлення відтінку, колорування, фарбування сивого волосся, фарбування відрослих 

коренів, ре-пігментація; 

б) фарбування в новий колір,  фарбування «тон у тон», тонування освітлення волосся, 

відновлення відтінку, мелірування, фарбування сивого волосся, тонування; 

в) колорування,  фарбування «тон у тон», омбре, відновлення відтінку, фарбування 

відрослих коренів, фарбування сивого волосся, ре-пігментація, балаяж; 

г) фарбування в новий колір,  фарбування «тон у тон», знебарвлення, відновлення 

відтінку, фарбування відрослих коренів, фарбування сивого волосся, мордансаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль знань 

з освітньої    компетентності 

Оволодіння основними навичками фарбування волосся 

учениці  __________________________________  групи _____   варіант ІІІ 

І. Початковий рівень( 0-3 бали) 

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

 хімічній завивці? 

    а) роговому; 

    б) кортексі; 

    в) серцевині; 

    г) лускатому. 

2. Який відсоток окисника застосовується при фарбуванні волосся      фізичними 

барвниками? 

 а) 3 % 

 б) 12 % 

 в) 6 % 

 г) не застосовується 

3. До якої групи відносяться освітлюючі барвники ? 

а) 1 група 

б)  3 група 

 в) 2 група 

 г) 4 група  

ІІ. Середній рівень (0-3) 

4. Климазон – це? 

а) апарат для сушіння волосся; 

б) апарат для прискорення процесів хімзавивки, фарбування, лікування   волосся і 

сушіння волосся; 

в) електронний ультрафіолетовий ковпак, що дозволяє перукареві виробляти                 

щадну обробку волосся і шкіри;  

г) апарат для дезінфекції інструментів. 

5. Які кольори неможливо отримати шляхом змішування ? 

а) первинні 

б) третинні  

в) вторинні 

г) усі 

6. Фарбування волосся у більш ніж два кольори – це… 

а) тонування; 

б)мелірування; 

в) колорування; 

г) ламінування. 

ІІІ. Достатній рівень(0-3) 

7. Скільки кольорів існує у шкалі глибин ? 

а) 12 



б) 10 

в) 8 

г) 3 

8. Які терміни застосовуються до барвників 2 групи ? 

а) освітлюючи та знебарвлюючі; 

б) тонуючи та відтінкові; 

в) перманентні та напівперманентні; 

г) природні та натуральні. 

9.Які окисники використовуються при тонуванні волосся? 

а)1,9% 

б) 6% 

 в) 9% 

 г) 12% 

ІV. Високий рівень (0-3) 

10. Репігментація – це: 

    а) видалення штучного пігменту з волосся; 

б) це насищення волосся штучним пігментом (барвником), близького до 

природного або затемнення його; 

в) перманентні та напівперманентні фарби, знебарвлюючі суміші; 

   г) освітлення,  знебарвлення,  протравлювання,  мелірування, балаяж. 

11. Що таке балаяж ? 

 а) освітлення кінчиків волосся 

 б) освітлення окремих пасом  

 в) кардинальна зміна кольору волосся 

 г) різновид мелірування волосся 

12. Хімічні барвники застосовують для надання таких перукарських послуг: 

а) фарбування в новий колір,  фарбування «тон у тон», знебарвлення, відновлення 

відтінку, фарбування відрослих коренів, фарбування сивого волосся, мордансаж; 

б) фарбування в новий колір,  фарбування «тон у тон», тонування освітлення волосся, 

відновлення відтінку, мелірування, фарбування сивого волосся, тонування; 

в) колорування,  фарбування «тон у тон», омбре, відновлення відтінку, фарбування 

відрослих коренів, фарбування сивого волосся, ре-пігментація, балаяж; 

а) фарбування в новий колір,  фарбування «тон у тон», тонування освітлення волосся, 

відновлення відтінку, колорування, фарбування сивого волосся, фарбування 

відрослих коренів, ре-пігментація. 

 

 

 


