
Контроль знань 

з освітньої    компетентності 

Виконання хімічної завивки волосся за класичною технологією 

учениці  __________________________________  групи _____   варіант І 

 

Початковий рівень 

1. Що таке хімічна завивка? 

а)  це укладання волосся за допомогою спеціальних препаратів 

б)  це випрямлення волосся 

в)  це сучасний метод виконання зачіски, з використанням хімічних та косметичних 

засобів 

г) це завивання  волосся на  довготривалий час, з  застосуванням  хімічних препаратів.  

2. На вибір препарату для хімічного виду завивки впливає: 

а) структура волосся; 

б) вид коклюшки; 

в) вікові особливості клієнта; 

г)бажання клієнта. 

Середній рівень  

3.  Пропарювання – це  

а) ополіскування  волосся підкисленою водою або нейтралізуючим бальзамом.  

б)  це змивання засобу для хімічної завивки за допомогою шампуні 

в) це змивання засобу для хімічної завивки не розкручуючи коклюшки під проточною 

водою   

г) це форма , яка надається волоссю шляхом розчісування, укладання, стрижки та 

хімічної завивки.   

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

завивці? 

 а) роговому; 

 б) кортексі; 

 в) серцевині; 

 г) лускатому. 

Достатній рівень 

5. Прикоренева хімічна завивка – це: 

а) завивка, яка робиться на будь-який відповідний склад на спеціальні вертикальні 

бігуді; 

б) часткова завивка, коли хімічним розчином накручуються і обробляються тільки 

волосся біля поверхні голови; 

в) завивка, на всю довжину волосся по всій поверхні волосяного покриву; 

г) завивка для надання об’єму на окремих ділянках голови. 

 

 

 

 



6. Непрямий метод нанесення препарату для завивки – це коли: 

а ) волосся змочують засобом для хімзавивки перед накручуванням на волосся; 

б) волосся накручують на коклюшки, а потім наносять засіб; 

в) препарат наносять на волосся за допомогою аплікатора; 

г) препарат наносять на волосся, що оброблене бальзамом. 

7. Які фактори  впливають на ступінь завитка волосся? 

а) діаметр коклюшки, час витримки, бажання клієнта, довжина волосся; 

б)   діаметр коклюшки, час витримки, колір та стан волосся; 

в)  час витримки, бажання клієнта, довжина волосся, форма стрижки;  

г)  діаметр коклюшки, температура приміщення, довжина волосся; 

8. Що таке пропарювання волосся: 

а) це  змивання фіксажу теплою проточною водою; 

б) це нанесення хімічного препарату в рукавичках;  

в) це змивання хімічного розчину  проточною гарячою водою,  не знімаючи коклюшок; 

г)  це нанесення лікувального препарату після хімічної завивки. 

 

Високий рівень  

Тип волосся Довжина 

волосся  

Спосіб 

нанесення 

препарату 

Вибір 

діаметру 

коклюшки 

Вид 

(метод) 

завивки 

Час 

витримки 

препарату 

Час 

витримки 

фіксажу 

Бали 

1.Нормальне 

(натуральна 

база) 

 

40 см  

 

     

2. Тонке  

фарбоване 

барбниками ІІІ 

групи 

 

10 см       

3. Фарбоване 

(барвниками ІІ 

групи) 

 

30 см       

4.Меліроване 

 

20 см       

 

 

 

 

 

 



Контроль знань 

з освітньої    компетентності 

Виконання хімічної завивки волосся за класичною технологією 

учениці  __________________________________  групи _____   варіант ІІ 

 

Початковий рівень( 0-2 бали) 

1. Скільки існує способів нанесення хімічного препарату ? 

 а) 3; 

 б) 5; 

  в) 1; 

  г) 2 

2. Що таке  фіксація ? 

а) нова технологія завивки, заснована на іноваційних препаратах  

б) обробка волосся  фіксажом для закріплення нової форми волосини  

в) препарат для фіксації хімічної завивки 

г) ополіскування  волосся  підкисленою водою або нейтралізуючим бальзамом 

Середній рівень (0-2) 

3. З якої зони починають накручувати волосся при виконанні хімічної завивки на 

спіральні коклюшки? 

 а) з нижньо - потиличної 

 б) зі скроневої зони 

 в) з тім’яної зони 

 г) з зони «корони»  

4. Фіксація хімічної завивки проводиться: 

а ) перед нанесенням препарату хімічної завивки; 

б) після накручування волосся на коклюшки; 

в) після витримки препарату  та змиття  препарату; 

г)після виконання хімічної завивки. 

Достатній рівень(0-4) 

5.  Які причини викликають незадовільний результат хімічної завивки ? 

а) слабка концентрація хімічного препарату  

б) вибір діаметру коклюшок  

в) спосіб нанесення хімічного препарату 

г) всі відповіді вірні 

6. Яка кислота входить до складу розчину для хімічної завивки? 

а)  лимонна кислота 

б) бензойна кислота  

в) оцтова кислота 

г)  тиогликолева  кислота 

 

 

 

 



7. Причини неякісної завивки: 

  а) миття волосся бальзамами; 

  б) застосування фену; 

  в) занадто сильна концентрація хімічної суміші; 

  г) розчісування волосся гребінцем. 

8. Прикоренева хімічна завивка застосовується для: 

а) випрямлення сильного кучерявого волосся від природи; 

 б) коренів волосся, відрослих після хімічної завивки  або створення об’єму біля 

коренів; 

 в) на всю довжину волосся по всій поверхні волосяного покриву; 

 г) надання об’єму на окремих ділянках. 

Високий рівень (0-4) 

Тип волосся Довжина 

волосся  

Спосіб 

нанесення 

препарату 

Вибір 

діаметру 

коклюшк

и 

Вид 

(метод) 

завивки 

Час 

витримки 

препарату 

Час 

витримки 

фіксажу 

Бали 

1.Нормальне 

(натуральна 

база) 

50 см      

 

 

 

 

2. Фарбоване 

фарбником ІІІ 

групи 

15 см      

 

 

 

3. Товсте 

фарбоване 

волосся 

фарбником ІІ 

групи 

30 см       

4. Знебарвлене 20 см        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль знань 

з освітньої    компетентності 

Виконання хімічної завивки волосся за класичною технологією 

учениці  __________________________________  групи _____   варіант ІІІ 

 

Початковий рівень( 0-2 бали) 

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

хімічній завивці? 

 а) роговому; 

 б) кортексі; 

 в) серцевині; 

 г) лускатому 

2. Причини неякісної завивки: 

  а) миття волосся бальзамами; 

  б) застосування фену; 

   в) занадто сильна концентрація хімічної суміші; 

   г) розчісування волосся гребінцем. 

Середній рівень (0-2) 

3.  На вибір препарату для хімічного виду завивки впливає: 

а) структура волосся; 

б) вид коклюшки; 

в) вікові особливості клієнта; 

г) бажання клієнта. 

4. Що таке  фіксація ? 

а) нова технологія завивки, заснована на іноваційних препаратах ; 

б) обробка волосся  фіксажом для закріплення нової форми волосини;  

в) препарат для фіксації хімічної завивки; 

г) ополіскування  волосся  підкисленою водою або нейтралізуючим бальзамом. 

Достатній рівень(0-4) 

5. Враховуючи особливості  кровопостачання голови,  волосся  починають 

накручувати на    коклюшки   при прямому методі  з: 

 а) центрально -потиличної зони; 

 б) середнь-попотиличної зони; 

  в) тім’яної зони; 

  г) скроневої зони. 

6. Яка кислота входить до складу розчину для хімічної завивки? 

а)  лимонна кислота 

б) бензойна кислота  

в) оцтова кислота 

г)  тиогликолева  кислота 

  

 



7. Пропарювання – це  

а) ополіскування  волосся підкисленою водою або нейтралізуючим бальзамом.  

б)  це змивання засобу для хімічної завивки за допомогою шампуні 

в) це змивання засобу для хімічної завивки не розкручуючи коклюшки під проточною 

водою   

г) це форма , яка надається волоссю шляхом розчісування, укладання, стрижки та 

хімічної завивки.   

8.  Скільки існує способів нанесення хімічного препарату ? 

 а) 3; 

 б) 5; 

  в) 1; 

  г) 2 

Високий рівень (0-4) 

Вставте пропущені дії: 

Алгоритм виконання хімічної завивки 

1. Миття голови шампунем (за необхідністю) 

2. Стрижка волосся  (за необхідністю) 

3.  

4. Ділення волосяного покриву голови на зони   

Прямий метод 

5.Нанести хімічний препарат на 1 зону від коренів до кінчиків в рукавичках  

6. 

Непрямий метод 

5.  

6. Нанести хімічний препарат на  накручене волосся в рукавичках 

7. Перевірка контрольного пасма (з 1 зони) 

8. Надіти зігріваючий ковпак (за необхідністю) 

9.  

10. Перевірити якість контрольного завитка 

11.  

12. Усунення вологи з волосся за допомогою рушника 

13. Фіксація волосся (10 хв.) 

14.  

15. Повторна фіксація (3-5 хв. за необхідністю, якщо ІІІ – ІV довжина) 

16. Змивання фіксажу теплою проточною водою. 

17.  

18. Віджати зайву вологу рушником 

19.  

20. Виконати стрижку (за необхідністю) 

21. Укладання волосся (за бажанням клієнта) 

 

 

 



Пронумеруйте правильну послідовність виконання хімічної завивки 

Миття голови шампунем (за необхідністю) 

Обрати спосіб нанесення хімічного препарату та метод накручування хімзавивки 

Нанести хімічний препарат на  накручене волосся в рукавичках 

Ділення волосяного покриву голови на зони   

Прямий метод 

 Накрутити волосся на коклюшки 

Нанести хімічний препарат на 1 зону від коренів до кінчиків в рукавичках  

Непрямий метод 

 Стрижка волосся  (за необхідністю) 

Надіти зігріваючий ковпак (за необхідністю) 

Зняття коклюшок знизу вверх 

Укладання волосся (за бажанням клієнта) 

 Перевірити якість контрольного завитка 

Змивання фіксажу теплою проточною водою. 

 Накрутити  вологе волосся на коклюшки 

Перевірка контрольного пасма (з 1 зони) 

Призначити час витримки ( від 5 – 30 хв.) 

Фіксація волосся (10 хв.) 

Виконати масаж голови за допомогою лікувального препарату (маска). 

 Пропарювання (пропарка)  - це змивання хімічного розчину  проточною гарячою 

водою,  не знімаючи коклюшок (2-5 хв.) 

Усунення вологи з волосся за допомогою рушника 

 Повторна фіксація (3-5 хв. за необхідністю, якщо ІІІ – ІV довжина) 

Нейтралізація (маска, бальзам) 

Віджати зайву вологу рушником 

Виконати стрижку (за необхідністю) 

 

 

 

 

 


