
Контроль знань 

з освітньої    компетентності 

Виконання класичних чоловічих, жіночих та дитячих стрижок  

учениці  __________________________________  групи _____   варіант І 

 

Початковий рівень( 0-2 бали) 

1.Для виконання тушування  використовують: 

а) філіровочні ножиці 

б) прямі ножиці 

в) машинка. 

г) бритва 

2.Виконуючи будь-яку стрижку, встановлюють довжину волосся майбутньої 

зачіски, визначають довжину першого пасма, на яке рівняють в процесі стрижки 

– це є ___ пасмо. 

а) основне 

б) головне 

в) контрольне 

г) другорядне 

Середній рівень (0-2) 

3. Стрижка волосся – це… 

а) зняття волосся нанівець; 

б) вкорочування довжини волосся; 

в)стрижка волосся поверх гребінця; 

г) тушування. 

4. Як називається метод філірування волосся ковзаючим рухом уздовж пасма? 

а) полішинг; 

б) слайсінг; 

в) поінтакт; 

г) зубці пилки. 

Достатній рівень(0-4) 

5. Що таке проста стрижка? 

а) рівномірний укорочення волосся  

б) виконується з урахуванням індивідуальних особливостей 

в) характеризується різкими переходами 

г) стрижка під кутом 45 

6. Яким методом виконується проста рівномірна стрижка? 

а) пасмо за пасмо 

б) пасмо на пасмо 

в) методом ступінчастою стрижки. 

г) градуювання 

 

 

 



7. Яка стрижка виконується  операцією  внутрішнє  градуювання? 

а) «Каскад»; 

б) проста коротка; 

в) «Російська»; 

г) «Каре» 

8.Технології виконання яких стрижок покладені в основу багатьох інших 

стрижок? 

а)  модельних 

б) чоловічих 

в) жіночих 

г) базових 

Високий рівень (0-4) 

Напишіть назви стрижок та підберіть силует стрижки до схеми виконання 
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Контроль знань 

з освітньої    компетентності 

Виконання класичних чоловічих, жіночих та дитячих стрижок  

учениці  __________________________________  групи _____   варіант ІІ 

Початковий рівень( 0-2 бали) 

1. Філірування волосся ковзаючим рухом уздовж пасма називають метод: 

а) «слайсинг» 

б) джгута 

в) «пойтинг» 

г) прорідження 

2.Під час стрижки якої операції пасмо будь-якої зони утримують середнім і 

вказівним пальцями лівої руки, зістригають волосся, спрямовуючи ножиці вздовж 

пальців? 

а) на пальцях 

б) зведення нанівець 

в) тушування 

г) окантування 

Середній рівень (0-2) 

3.Волосся на тім’яній зоні коротше, а на потиличній і скроневих довше при 

стрижці: 

а) монолітної форми; 

б) градуйованої форми; 

в) каскадної форми; 

г) рівномірної  форми; 

4.Надання стрижці остаточного контуру – це 

а) градуювання; 

б) окантування; 

в) зведення волосся нанівець; 

г) тушування; 

Достатній рівень(0-4) 

5. При якій стрижці  залишають найбільшу довжину волосся? 

а) « гарсон» 

б) « сессун» 

в) « каре» 

г) « каскад» 

6. Які результати може дати прорідження волосся філіруванням? 

а) збільшення об’єму волосся 

б) полегшення укладання волосся 

в) зменшення об’єму волосся 

г) покращення розчісування волосся 

 

 

 



7.Оберіть які операції стрижки не застосовується  в стрижці «Канадка»? 

а) окантування 

б) тушування 

в) стрижка «на пальцях» 

г)  градуювання 

8.Яке пасмо називають контрольним: 

а) будь – яку перше; 

б) будь – яку прядку, до якої рівняють довжину наступної при стрижці; 

в) кожне наступне та попереднє пасмо; 

г) перше пасмо при стрижці, по якій  визначають довжину та форму стрижки. 

Високий рівень (0-4) 

Напишіть назви стрижок та підберіть силует стрижки до схеми виконання 
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Контроль знань 

з освітньої    компетентності 

Виконання класичних чоловічих, жіночих та дитячих стрижок  

учениці  __________________________________  групи _____   варіант ІІІ 

Початковий рівень( 0-2 бали) 

1.В якому напрямку використовується операція зняття волосся «над пальцями»? 

а)від обличчя до потилиці 

б)від нижньої потиличної зони до маківки 

в)від лівої скроні до правої 

г) від правої скроні до лівої 

2.Які зони відносяться до фронтальної? 

а) лобно-тім’яна, скроневі, маківочна 

б) нижньо-потилична, середньо-потилична 

в) тім’яна, скроневі 

г)  скроневі, маківочна 

Середній рівень (0-2) 

3.Тушування волосся – це: 

 а) прорідження волосся 

б) плавний перехід від короткого до довгого волосся 

 в) ступінчасте підрівнювання з точністю до 1 мм 

г) ковзаючий зріз 

4. Яку  форму має стрижка  «Паж»? 

а) наповнену трапецієвидну; 

б) ступінчасту;  

в) наповнену овальну; 

г) прямокутну. 

Достатній рівень(0-4) 

5.Як  називається філірування  волосся прямими ножицями, коли ножиці 

вводять під певним кутом 

а) пойнт кат; 

б) пласичний  пойтінг; 

в) овер кат; 

г) пойтинг. 

6. Який вид градуювання використовується в стрижці, якщо кожне наступне 

пасмо короче? 

а) зовнішнє 

б) внутрішнє 

в) горизонтальне 

г) вертикальне 

 

 

 



7. На якій зоні голови знаходиться контрольне пасмо при виконанні стрижки 

«Каре» 

а) паралельно крайовій лінії росту волосся біля шиї; 

б) паралельно скроні; 

в) на маківці; 

г)на основному вертикальному проділу 

8.Який вид градуювання використовується в стрижці, якщо кожна наступна 

прядка йде на подовження? 

а) зовнішнє 

б) внутрішнє 

в) горизонтальне 

г) вертикальне 

Високий рівень (0-4) 

Напишіть назви стрижок та підберіть силует стрижки до схеми виконання 
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