
Контроль знань  з освітньої    компетентності 

Оволодіння основними навичками укладання волосся  

Уч.  _______________________ГР. _________І варіант 

Початковий рівень( 0-2 бали) 

1. Який спосіб укладання волосся рекомендується для створення     

природних хвиль на кучерявому або хвилястому волоссі 

а) укладання волосся феном з насадкою «дифузор» 

б) укладання волосся феном методом «бомбаж» 

в) укладання волосся феном методом «брашинг» 

г) застосування електрощипців 

2. Частина зачіски, де волосся має плавний згин, обмежена двома лініями,   має 

назву: 

а) проділ 

б) хвиля 

в) чілка 

г) локон 

Середній рівень (0-4) 

3. Тупірування – це: 

а) начісування волосся по всій довжині; 

б) збивання пасма з внутрішнього боку біля кореня; 

в) операція стрижки; 

г) укладання волосся феном 

4. Климазон – це? 

а) апарат для сушіння волосся, 

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

в) електронний ультрафіолетовий ковпак, що дозволяє перукареві виробляти                 

щадну обробку волосся і шкіри;  

г) апарат для дезінфекції інструментів 

5. Масаж голови виконується наступними рухами 

а) горизонтальні, вертикальні, діагональні; 

б) погладжуючі, штовхаючі, поступово - кругові; 

в) обертаючі, щипкові, натискаючі; 

г) спіральні, постукуючи, поступові. 

6. Брашінг - це: 

а) кругла щітка, яка застосовується при укладанні феном для покращого структурування 

волосся по всій довжині та  підкручування пасом  

б) плоска або вигнута щітка з прорізами  

в) напівкругла щітка, яка надає волоссю пишність, гладкість 

г) щітка з щетинками різної довжини і дірочками в підставі 

 

 



Достатній рівень(0-3) 

7. Укладання волосся – це: 

а) зміна структури волосся на тривалий час, мінімум - на три місяці; 

б) зміна структури волосся на нетривалий час, найчастіше від миття до миття; 

в) прийом у моделюванні, що дозволяє створити в зачісці додатковий об'єм; 

г) коректування контуру стрижки 

8. У якому випадку застосовують для укладання засіб слабкої фіксації? 

а) якщо необхідно зафіксувати загальний обсяг зачіски, начісування 

б) якщо необхідно злегка зафіксувати зачіску або окремі елементи  

в) якщо необхідно сильно і дуже надійно закріпити перукарський шедевр 

г) якщо необхідно надати волоссю мокрий ефект 

9. Гаряче укладання виконується: 

а) на вологому волоссі 

б) на  сухому і чистому волоссі  

в) з використанням засобів для укладки 

г) з використанням бігуді та сушуару 

Високий рівень (0-3) 

10. Вкажіть основні методи накручування волосся на бігуді: 

а) горизонтальний 

б) вертикальний 

в) діагональний, горизонтальний, вертикальний; 

г) горизонтальний і вертикальний 

11. Локон, основа  якого має вигляд  хвилі, а кінці завите у трубочку? 

а) спускні 

б) м’який 

в) поперечний 

г) прямий 

12. На які основні групи можна віднести косметичні засоби для волосся: 

а) підготовчі, основні, фіксуючі 

б) термозахист, молочко для укладання, гелі, воски, базові 

в) базові, стайлінгові, фіксуючі 

г) сталінгові, термозахист, спрей для укладання, флюїди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль знань  з освітньої    компетентності 

Оволодіння основними навичками укладання волосся  

Уч.  _______________________ГР. _________ІІ варіант 

Початковий рівень( 0-2 бали) 

1. Укладання феном за допомогою круглої щітки носить назву  

а) бомбаж 

б) брашинг 

в) сушіння 

г) тупірування 

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

висмикування? 

 а)від кореня до кінчиків 

б) від кінчиків до кореня 

в) не має значення 

г) від середини волосся до кінців 

Середній рівень(0-4) 

3. Крон – це 

а) пряма лінія, що розділяє волосяний покрив голови на дві рівні або нерівні   частини 

б) пасмо волосся,  завите в трубочку 

в) найвища лінія хвилі, де волосся змінюють свій напрямок на протилежне 

г) тупіроване, вичесане та викладене в тугі валики волосся 

4. Для створення акцентів, текстурування, укладання пальцями підходить: 

а) лак для волосся 

б) масло для волосся 

в) віск-гель для волосся 

г) мус для волосся 

5.  Що таке проділ? 

а) пряма лінія, що розділяє волосяний покрив голови 

б) найвища лінія хвилі 

в) плавний вигин, обмежений з двох сторін 

г) завита в трубочку пасмо 

6. В яких випадках рекомендується виконувати масаж голови? 
а) захворювання шкіри голови 

б) підвищений тиск 

в) випадіння волосся; 

г) покращення  кровообігу 

Достатній рівень(0-3) 

7. Холодне укладання (ондуляція)  виконується за допомогою: 

а) бігуді 

б) щипців  

в) гребінця та пальців 

г) фену і брашинг 



8. Назвіть елементи зачіски: 

а) крон, проділ, чілка, валик, буклі, локон, завиток, коси 

б) декор, проділ, чілка,коса, начіс, локон, завиток, кінці пасом 

в) пасмо, проділ, чілка, валик, буклі, колір, декор 

г) тупірування, проділ, плетіння, валик, буклі, локон 

9.  Скільки сантиметрів не повинна перевищувати товщина основи пасма для 

рівномірного прогрівання волосся? 

а) 4 см 

б) 2 см 

в) 1 см 

г) 3 см 

Високий рівень(0-3) 

10.При накручуванні  на бігуді пасмо відтягують під кутом:  

а) 90 

б) 0 

в) 180 

г) 60 

11. Під час гарячої завивки методом «вверх» щипці заводять у пасмо жолобком 

… , а валиком … . Вставити пропущені слова. 

а) униз, догори; 

б) догори, униз; 

 в) з права, з ліва; 

 г) з ліва, з права 

12. До якого способу завивання волосся відносяться виконання спіральних та 

спускних локонів? 

а) горизонтального 

б) діагонального 

в) вертикального  

г) радіального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль знань  з освітньої    компетентності 

Оволодіння основними навичками укладання волосся  

Уч.  _______________________ГР. _________ІІІ варіант 

Початковий рівень ( 0-2 бали) 

1. З якої ділянки починають завивку волосся вертикальним способом: 

а) з тім’яної  

б) з нижньо-потиличної  

в) з фронтальної  

г) з лобно- тім’яної 

2. Яку потужність повинен мати професійний фен для укладання волосся ? 

а)  до 1000 Вт; 

б)  до 1500 Вт;  

в)  2400 Вт; 

г) від  3000 Вт. 

Середній рівень(0-3) 

3. Завивка волосся гарячим способом виконується  за допомогою… 

а) бігуді; 

б) фену; 

в) щипців; 

г) коклюшок 

4 . Климазон - це: 

а) апарат для сушіння волосся; 

б) апарат для прискорення хімічних процесів під час фарбування і завивки волосся; 

в) електронний інфрачервоний ковпак, який сприяє пом’якшенню обробки волосся; 

г) електронний ультрофиолетовий ковпак, який сприяє лікуванню волосся. 

5. Пасмо волосся завите в трубочку називається… 

а) локон; 

б) равлик;  

в) крон; 

г) хвиля 

6. Яку щітку слід застосовувати при вирівнюванні волосся та формування 

локонів за допомогою фена? 

а) брашинг 

б) пласку 

в) бомбаж 

г) комбіновану 

     Достатній рівень(0-3) 

7. Метод «Бомбаж» - це 

а) піднімання прикореневого об’єму волосся 

б) начісування волосся 

в) розчісування волосся під впливом теплого повітря 



г) тупірування волосся 

 

8. Який із перелічених видів бігуді мають отвори на поверхні та затискну планку? 

а) липучки 

б) коклюшки 

в) металеві 

г) всі 

9. При укладанні волосся на бігуді товщина пасма не повинна перевищувати… 

а) довжину бігуді; 

б) діаметр бігуді;  

в) довготу бігуді; 

г) робочу поверхню бігуді 

     Високий рівень(0-3) 

   10.  Чим відрізняється клімазон від сушуара? 

а) способом подачі тепла  

б) наявністю таймера  

в) конструкцією та  способом подачі тепла 

г) клімазон та сушуар однакові за будовою та принципом роботи 

   11. До холодного способу укладання волосся відноситься: 

а) начісування та тупірування волосся 

б) укладання волосся за допомогою фену та електрощипців 

в) укладання за допомогою фену  або бігуді та начісування волосся 

г) укладання волосся за допомогою фену, бігуді, виконання холодної хвилі 

12.Що відноситься до основних правил накручування на бігуді: 

а) товщина пасма не повинно перевищувати діаметр бігуді; ширина  пасма  повинна 

відповідати довжині бігуді; кут відтяжки відповідати 90 градусів по відношенню осі 

обертанню  інструменту 

б) кінчики волосся кладуть на бігуді, притискають і накручують по напрямку від чола 

до маківки, відтягуючи пасмо на обличчя;  волосся повинні бути туго накручені до 

самого коріння; бігуді знімають тоді, коли волосся охолонуть  

в) ширина  пасма  повинна відповідати довжині бігуді; товщина пасма може 

перевищувати діаметр бігуді; кут відтяжки бути перпендикулярний   по відношенню осі 

обертанню  інструменту 

г) товщина пасма не повинно перевищувати діаметр бігуді; ширина  пасма  повинна 

відповідати довжині бігуді; кут відтяжки відповідати 120 градусів по відношенню осі 

обертанню  інструменту 

 

 

 

 

 


