
Контроль знань 

з дисципліни «Проєктування та обладнання» 

 

учениці /учня _______________________________ групи _____   варіант  І 

1.Типи перукарень: (1бал) 

а) жіноча, дитяча, чоловіча, салон 

б) 1 категорія, 2 категорія, салон, змішана 

в) жіноча, чоловіча, дитяча, змішана 

г)  1 категорія, 2 категорія, салон 

д) ) жіноча, чоловіча, , салон, змішана 

2. Категорія перукарні присвоюється відповідно до: (1бал) 

а) репутації перукарського салону 

б) широти переліку послуг 

в) тривалості існування закладу 

г) вимог Кабінету Міністрів України 

є) державних санітарних норм і правил для перукарень різних типів 

3.Види освітлення перукарень: (1бал) 

а) природнім шляхом, місцеве освітлення, лампи розжарювання 

 б) ) природнім шляхом, штучне освітлення, місцеве освітлення 

в) лампи розжарювання, плафони з матового скла, штучне освітлення 

г) галогенні лампи, лампи розжарювання, плафони з матового скла 

4.Постійна температура робочих приміщень: (1бал) 

а) 15 – 20 

б) 18 – 20 

в) 18 – 25 

г) 18 – 27 

5.Відстань між осями крісел сусідніх робочих місць: (1бал) 

а) 3 м. кв. 

б) 4,5 м. кв. 

в) 1,8 м. кв. 

г) 5,3 м. кв. 

6.Чиста і брудна білизна зберігається: (1бал) 

а)  разом 

б) в спеціально відведених місцях 

в) окремо 

7. Категорії перукарень: (1бал) 

а) жіноча, дитяча, чоловіча 

б) 1 категорія, 2 категорія, салон, змішана 

в) жіноча, чоловіча, дитяча, змішана 

г)  1 категорія, 2 категорія, салон 

8. При облаштуванні перукарні необхідно керуватися: (1бал) 

а) ступінню оснащення 

б) широтою переліку послуг 

в) тривалістю існування закладу 

г) вимогами Кабінету Міністрів України 

є) державними санітарними нормами і правилами для перукарень різних типів 

9. До місцевого освітлення відносять: (1бал) 

а) штучне, люмінесцентні світильники, галогенні лампи 

б) люмінесцентні світильники, галогенні лампи 

в) пристрої на гнучких кронштейнах, лампи розжарювання, галогенні лампи 

г) пристрої на гнучких кронштейнах, люмінесцентні світильники із плафонами з матового скла 

10. Санітарно-технічне обладнання включає: (1бал) 

а) робоче місце перукаря, вентиляція, опалення і каналізація 

б) освітлення, опалення, каналізація, водопостачання 

в) водопостачання, робоче місце перукаря ,освітлення, вентиляція 

г) каналізація, вентиляція, , опалення, водопостачання 

11. Загальна норма на робоче місце перукаря: (1бал) 



а) 3,0 м.кв, 

б) 4,5 м.кв 

в) 1,8 м.кв 

г) 5,3 м.кв 

12. До перукарської білизни належать: (1бал) 

а) рушники, комірці, халат, пеньюар 

б) серветка, косинка, простирадло, пеньюар 

в) пелерина, комірці, халат, пеньюар 

г)рушники, комірці, пеньюар, пелерина 

13. Під час фарбування і хімічної завивки користуються: (1бал) 

а) бавовняними пеньюарами 

б) синтетичними пеньюарами 

в) поліетиленовими пеньюарами 

14. Кількість комплектів перукарської білизни на робочу зміну: (1бал)  

а) 10  

б) 15 

в) для кожного клієнта не використаний набір 

г) 20 

15. Дезинфікуючі засоби для дезинфекції інструменту: (1бал) 

а) йод, гліцерин, клорсепт-25, хлорамін 

б) бациллол, етиловий спирт, денатурат, біолонг, АХД, фадез 

в) клорсепт-25, хлорамін; йод, бацилол  

г) клорсепт-25, хлорамін, бацилол, спирт-70 % 

16. Кількість халатів, котрі повинен мати майстру-перукарю: (1бал) 

а) 5 

б) 3 

в) 2 

г) 4  

17. Стерилізація інструменту з пластмаси проводять: (1бал) 

а) над спиртівкою 

б) кип’ятіння в дез. розчині 

в) ультрозвукавим стерилізатором  

г) ультрафіолетовим стерилізатором 

18. Зазначте, які засоби є кровоспинними: (1бал) 

а) етиловий спирт, бацилол, урзол 

б) йод, зеленка, перекис водню 3%, спирт 

в) гліцерин, спирт ацетиловий, церезин 

г) перекис водню 3%; йод;галуни  

19. Санітарні вимоги до робочого місця перукаря: (1бал) 

а) полиця, дзеркало, перукарське крісло, дитяче крісло 

б)туалетний столик, полиця, дзеркало, перукарське крісло 

в) туалетний столик, полиця, дзеркало, візок, сушуар 

г) дзеркало, полиця, раковина, сушуар, клімазон,перукарське крісло 

20. Скільки існує груп інструментів для перукарських робіт: (1бал) 

а)3 

б)2 

в)4 

г)6 

21. Продовжити речення: (2бала) 

визначною рисою салону може  стати     ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

22. Продовжити речення: (2 бала) 

  Основна ціль перукарської білизни та одягу __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  



Контроль знань  

з дисципліни «Проєктування та обладнання» 

 

учениці /учня _______________________________ групи _____   варіант  ІІ 

1. Санітарно-технічне обладнання включає: (1бал) 

а) робоче місце перукаря, вентиляція, опалення і каналізація 

б) освітлення, опалення, каналізація, водопостачання 

в) водопостачання, робоче місце перукаря ,освітлення, вентиляція 

г) каналізація, вентиляція, , опалення, водопостачання 

2. Категорія перукарні присвоюється відповідно до: (1бал) 

а) репутації перукарського салону 

б) широти переліку послуг 

в) тривалості існування закладу 

г) вимог Кабінету Міністрів України 

є) державних санітарних норм і правил для перукарень різних типів. 

3. Розрахунок площі на одне робоче місці жіночого залу: (1бал) 

 а) не більше 15 м. кв. 

б)  не менше 8 м. кв. 

в)  не менше 5 м. кв. 

г) 6 м. кв. 

4. Типи перукарень: (1бал) 

а) жіноча, дитяча, чоловіча, салон 

б) 1 категорія, 2 категорія, салон, змішана 

в) жіноча, чоловіча, дитяча, змішана 

г) 1 категорія, 2 категорія, салон 

д) жіноча, чоловіча, салон, змішана 

5. Розрахунок площі на одне робоче місце манікюрного кабінету: (1бал) 

а) не менше  3,0 м.кв, 

б) не менше 4,5 м.кв 

в) н більше 12 м.кв 

г) не менше 6 м.кв  

6. Відстань між осями крісел сусідніх робочих місць: (1бал) 

а) 3 м. кв. 

б) 4,5 м. кв. 

в) 1,8 м. кв. 

г) 5,3 м. кв. 

7. Загальна норма на робоче місце перукаря: (1бал) 

а) 3,0 м.кв, 

б) 4,5 м.кв 

в) 1,8 м.кв 

г) 5,3 м.кв 

8.Розрахунок площі на одне робоче місце чоловічого залу: (1бал) 

а) не менше  3,0 м.кв, 

б) не менше 4,5 м.кв 

в) н більше 12 м.кв 

г) не менше 6 м.кв  

9. До перукарської білизни належать: (1бал) 

а) рушники, комірці, халат, пеньюар 

б) серветка, косинка, простирадло, пеньюар 

в) пелерина, комірці, халат, пеньюар 

г) рушники, комірці, пеньюар, пелерина 

10. До місцевого освітлення відносять: (1бал) 

а) штучне, люмінесцентні світильники, галогенні лампи, 

б) люмінесцентні світильники, галогенні лампи, 

в) пристрої на гнучких кронштейнах, лампи розжарювання, галогенні лампи, 

г) пристрої на гнучких кронштейнах, люмінесцентні світильники із плафонами з матового скла. 

 



11. При облаштуванні перукарні необхідно керуватися: (1бал) 

а) ступінню оснащення, 

б) широтою переліку послуг, 

в) тривалістю існування закладу, 

г) вимогами Кабінету Міністрів України, 

є) державними санітарними нормами і правилами для перукарень різних типів. 

12. Під час фарбування і хімічної завивки користуються: (1бал) 

а) бавовняними пеньюарами, 

б) синтетичними пеньюарами, 

в) поліетиленовими пеньюарами, 

13. Для стрижки волосся  використовують машинки: (1бал) 

а) вібраційні, акумуляторні,  зі змінним корпусом, 

б) акумуляторні, вібраційні, моторні, 

в) вібраційні, роторні, без вібрації, 

г) вібраційні, роторні, акумуляторні. 

14. Кількість халатів, котрі повинен мати майстру-перукарю: (1бал) 

а) 5 

б) 3 

в) 2 

г) 4  

15. Види освітлення перукарень: (1бал) 

а) природнім шляхом, місцеве освітлення, лампи розжарювання, 

б) природнім шляхом, штучне освітлення, місцеве освітлення, 

в) лампи розжарювання, плафони з матового скла, штучне освітлення, 

г) галогенні лампи, лампи розжарювання, плафони з матового скла. 

16.  Інструмент для укладання волосся: (1бал) 

а) бігуді, браш, бомбаж, папільотки,  

б) бігуді, бомбаж, браш, дифузор, фен, коклюшки 

в) бігуді, фен, ножиці, термощітки, 

г) бігуді, термощітки, фен, термощипці 

17.  Групи гребінців в залежності від призначення: (1бал) 

а) комбіновані, однорідні, ріжучі, з гострою ручкою, зі звичайною ручкою 

б) з рідкими зубцями, комбіновані, з гострою ручкою, з гачком для мілірування, прапорні 

в) комбіновані, однорідні, з гострою ручкою, браш, бомбаж 

г) комбіновані, однорідні, з гострою ручкою, зі звичайною ручкою, страйпер, флатопер 

18. Дезинфікуючі засоби для дезинфекції інструменту: (1бал) 

а) бациллол, етиловий спирт, денатурат, біолонг, АХД, фадез 

б)  йод, гліцерин, клорсепт-25, хлорамін 

в) клорсепт-25, хлорамін; йод, бацилол  

г) клорсепт-25, хлорамін, бацилол, спирт-70 % 

19. Небезпечні бритви застосовують для: (1бал) 

а) стрижки, гоління 

б) підбривання  пушкового волосся, стрижки 

в) філірування, стрижки 

20. Що таке іонізація в фені: (1бал) 

а) усуває статичну електрику, знижує ламкість волосся, підтримує природну зволоженість пасом,  

знижує активність сальних залоз, захищає поверхню волосків від пилу; 

б) захищає поверхню волосків від пилу, надовго зберігає результати укладання або завивки, 

робить локони гладкими та сяючими, полегшує розчісування 

в) усуває статичну електрику, нейтралізує шкідливі позитивні частинки 

21. Продовжити речення (2 бала) 

Безпечні бритви застосовуються для :  

_______________________________________________________________________ 

22. Продовжити  речення: (2 бала) 

інструменти – це 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 


