
Контроль знань 

з дисципліни «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»  

Спеціальність 022 Дизайн 

 

учениці /учня _______________________________ групи _____    

 

1. Вкажіть, чим займається парфумерно-косметична промисловість:  

а) виготовляє інструменти і матеріали для косметологів і перукарів; 

б) виготовляє парфумерно-косметичні товари (духи, креми, декоративну косметику); 

в) займається реалізацією парфумерно-косметичних товарів (духів, кремів, декоративної 

косметики); 

г) ароматичні засоби виготовлені промислово. 

2. Зазначте, які засоби є кровоспинними:  

а) етиловий спирт, бацилол, урзол; 

б) йод, галуни, перекис водню ; 

в) гліцерин, спирт ацетиловий, церезин; 

г) спермацет, ланолін гліцерин 

3.Оберіть правильне визначення терміну «косметика»:  
а) наука про догляд за шкірою; 

б) засоби по догляду за шкірою, і волоссям; 

в) ароматичні засоби виготовлені промислово;  

г) «мистецтво прикрашати». 

4.Які речовини запобігають псуванню парфумерно-косметичних засобів?  

а) консервуючі 

б)  наповнювачі 

в)  емульгатори 

г) желатинуючі 

5. Завдяки вмісту якої речовини, лак утворює плівку?  

а) ланолін 

б) спирт 

в) смола 

г) вазелін 

6. До якої групи відноситься гліцерин?  

а) спирти  

б) воски 

в) консерванти 

г)  смоли 

7. Як називаються креми чи гелі, які складаються із сотень маленьких абразивних 

частиць?  

а)  скраб 

б) консилер 

в) віск 

г) шампунь 

 



8. За метою застосування косметичні засоби можна умовно поділити на:  

а) декоративні, підготовчі, спеціальні. 

б) декоративні, лікувальні, спеціальні 

в) профілактичні, деформаційні, профілактичні. 

г) гігієнічні, профілактичні, декоративні 

9. Вкажіть, що відноситься до пахучих речовин:  

а) мускус, амбра, аніс 

б) хна, басма, урзол 

в) суспензія, емульсія, лецитин 

г) спермацет, гліцерин, ланолін 

10.   . … - це смужки марлі різної довжини (2-3 м) і ширини (2,5-20 см), скручені в 

бобіну.  

а) вата 

б) марля  

в) бинт  

г)  папір 

11. В якому документі засвідчена країна виробника або країна - експортер?  

а) стандарт 

б) конституція України  

в) сертифікат 

г)  всі відповіді правильні 

12.Що входить до групи гігієнічних засобів?  

а)  шампунь, скраб, крем 

б) мило, скраб, шампунь 

в) помада, тіні, тонік 

г) мило, тонік, гель 

13.Яка вихідна сировина перешкоджає висиханню та перемерзанню кремів?  

а)  вода 

б) гліцерин  

в) ланолін 

г)  каніфоль  

14. Що не відноситься до засобів для укладання волосся?    

а)  віск, бальзам, лак. 

б) лак, віск, гель. 

в) пінка, гель, мус, лак. 

г) пудра, маска, лак 

15. Вкажіть, що відноситься до продуктів переробки нафти, які використовуються 

в парфумерно-косметичній промисловості:  

а) спирт етиловий, спирт ацетиловий, лецитин; 

б) гліцерин, каніфоль, сондорок; 

в) вазелін, парафін, церезин, парфумерне масло 

г) нашатирний спирт, амбра, емульгатори 

16.Назвіть способи дезинфеції  

а) термічна, фізична 

б) термічна, хімічна 

в) хімічна, променева 

г) фізична, хімічна 



 

17. Для чого використовують агар-агар в кремах?  

а) як консервант 

б) для ароматизації 

в) для згущення 

г)  для надання кольору  

18.Які існують різновиди фіксажу для волосся?  

а)екстра, люкс. 

б) концентрований, не концентрований. 

в) кислотний, лужний. 

г)  прямий, не прямий. 

19.Це водно-спиртові розчини або розчини, що не містять спирту, які призначені 

для очищення та надання шкірі свіжості, її дезінфекції, зменшення подразнення 

після гоління.  

а) лосьйон (тонік) 

б)  молочко 

в) кондиціонер 

г)  скраб 

20. Як називається процес установлення вимог до якості готової продукції, 

сировини, матеріалів?  

а) стандарт 

б) стандартизація 

в) сертифікат 

г)  контроль якості 

21. За структурою олівці для брів бувають 

а) кольорові, стійкі, воскові, неводостійкі 

б)водостійки, м’які, ахроматичні, кольорові 

в) м'які, тверді, пудрові, воскові , неводостійкий, водостійкі 

г)пудрові, ахроматичні, стійкі, неводостійкі    

22.До складу тінів для вік входить 

а) алюмосилікати, тальк, оксид цинку 

б)цинк, оксид цинку, борм, вазелін, пудру 

в) нітрид бору, діоксид титану, крохмаль, нітрид бору, пігменти 

г) алюмосилікати, нітрид бору, алмазна пудра, діоксид титану, оксид цинку 

23.Термін придатності губної помади: 

а) 6 місяців 

б)12 місяців 

в)18 місяців 

г)24 місяця 

24. Яке числове значення рН має нейтральний шампунь?  

а)  рН 5,5 

б) рН 7   

в)  рН 8 

г) рН 3,5 
 


