
Контроль знань з освітньої    компетентності: 

«Оволодіння основами матеріалознавства» 

Кваліфікація: манікюрник ІІ розряду 

уч.  __________________________________  групи _____ 

 

1. Сутність функціональних властивостей парфумерно-косметичних товарів – це 

а) функціональність, ергономічність,  естетичність,  надійність, виробник  

б) миюча, піноутворююча здатність, омолодження шкіри, безпечність парфумерно-

косметичних товарів, термін придатності 

в) очищуюча здатність, здатність відлущувати, естетичність продукції 

г) парфумерні, косметичні, захисні, лікувально-профілактичні, спеціальні властивості -  

очищаюча, тонізуюча дія  

2. Дезінфекція - це 

а) видалення всіх мікробів та бактерій, які не руйнуються під час дезінфекції 

б) впливання на предмети за допомогою пари  під тиском 

в) видалення бактерій, грибків, вірусів за допомогою дезінфікуючих рідин 

г)   обробка інструменту за допомогою  занурення в ємкість з розчином 

3. Споживні властивості парфумерно-косметичних засобів діляться  на  основні 

групи:  

  а) функціональні, ергономічні,  естетичні,  надійність, безпечність 

б) на  предмети повсякденного користування, і мають стійкий попит у населення 

в) безпечності, зберігання, розпізнавання маркування парфумерно-косметичних товарів 

г)  призначення косметичних засобів, склад, антисептичні властивості 

4.До складу  лаків для нігтів входить: 

а) плівкоутворювальні речовини, ароматизатори, барвники 

б) компоненти для догляду, фарбувальні  пігменти, ефірні масла 

в) декоративні добавки, барвники, ацетон, різні добавки 

г) плівкоутворювальні речовини, фарбувальні  пігменти, перламутрові добавки, 

пофарбування, покращування зовнішнього вигляду нігтів та надавання їм блиску 

5. Кровоносні судини, нерви і м'язи знаходяться в шарі шкіри 

а)  в епідермісі 

б)  в  підшкірній жировій клітковині 

в) в внутрішньому шарі 

г) власній шкірі - дермі 

6. Лаки для нігтів бувають: 

а) температурний, хамелеон, металік, крапле, гель лак, перламутровий, прозорий, 

із блискітками,  швидковисихаючий, лак-основа 

б) гель лак, лак основа, із блискітками, з  аромомаслами  

в) для дискотек, прозорий, лак-основа, полірувальний 

г) національний, хамелеон, металік, гель лак, авангардний, перспективний 

7. Для стерилізації манікюрного інструменту використовують наступну техніку: 

а) автоклав,ультразвукова ванна,сушуар, клімазон, автоклав,ультразвукова ванна 



б) сухожарова шафа, ультрафіолетовий стерилізатор, автоклав, ультразвукова ванна 

в) ультрафіолетова лампа, ультразвукова ванна, сухожарова шафа, автоклав 

г) контейнер для замочування інструменту, автоклав, сухо жар,  

8.Існують чотири типи шкіри: 

а) нормальна шкіра, суха шкіра, жирна шкіра, комбінована шкіра 

б) комбінована шкіра, шкіра з захворюваннями, шкіра з порами 

в) жирна шкіра, комбінована шкіра, проблемна шкіра 

г) нормальна шкіра, суха шкіра, шкіра зі знаками старіння, зволожуюча 

9. Манікюрний інструмент, який простеріалізований в крафт пакетах гарантує  

термін придатності: 

а) не більше 90 діб 

б)не більше 15 діб 

в) не більше 30 діб 

г) не більше 60 діб 

10. Функції шкіри виконують: 

а) регуляцію температури, чуттєву, видільну, кольорову 

б) чуттєву, видільну, дихальну, естетичну, фізичну, очищаючу 

в) бар’єрну, захисну, регуляцію температури, чуттєву, видільну, дихальну 

г) чуттєву, видільну, дихальну, національну, споживчу, захисну 

11. Перший етап при виконанні масажу рук це: 

а) нанесення масла або крему з попередніми розігрівом в долонях 

б) розминка кисті і пальців обертанням і потряхуванням 

в) обробка рук майстра і клієнта антисептиком 

г) розігрів шкіри рук клієнта 

12. Декоративні лаки для нігтів бувають: 

а) лак-пітон,гель лак, кракелюр, прозорий, лак основа, весільний  

б) для дискотек, прозорий, лак-основа, полірувальний, пісочний, неоновий 

в) лак-акварель, металік, пісочний, неоновий, лак-гліттер, шимерний, термолак, 

мультіхромний, кракелюр, матовий 

г) лак-акварель, металік, пісочний, неоновий, шимерний, дуохромний, авангардний,  

мультіхромний, кракелюр, червоний 

13. Існує три основні види стерилізації: 

а) термічна, хімічна, парова  

б) фізична, термічна, повітряна 

в) фізична, механічна, хімічна 

г) хімічна, променева, під тиском 

14. До допоміжних матеріалів відносяться  

а) крафт пакети, рукавички, рушники, ватні кульки,  манікюрна ванночка, кусачки  

б) ватні кульки,  манікюрна ванночка, пензлики  для манікюру, пінцет, ножиці, кюретка, 

пушер 

в) ) серветки одноразові , серветки безворсові, рушники, дотс, кюретка, шабер,  



г) серветки одноразові , серветки безворсові, крафт пакети, рукавички, рушники, ватні 

кульки,  манікюрна ванночка,  щітки для нігтів, пензлики  для манікюру 

15. Будова кісті руки містить: 

а) п’ястні кісті, зап’ястя, ліктьову  та променеву кісті 

б) дистальну, середню, проксимальну фаланги 

в) дистальну, середню, кінцеву фаланги, зап’ястя 

г) дистальну, середню, проксимальну фаланги, п’ястні кісті, зап’ястя, ліктьову  та 

променеву кісті 

16. Будова нігтя людини поділяється: 

а) нігтьову пластину, лунула, гіпоніхій, епоніхій 

б) нігтьову пластину, ложе, кутикулу 

в)  нігтьову пластину, ложе, матриця нігтя 

г)  ложе, кутикулу, лунула, гіпоніхій 

17. Для зміцнення нігтів рекомендуються  наступні вітаміни: 

а) вітаміни А, П, Е, Р, групи В, В12 

б) вітаміна А,В,Д, Ка 

в) вітаміни А, С, Е, Н, групи В, В8 

г) вітаміни  С, Е, Н, групи Д, Д8 

18. Засоби для нігтів поділяються на:  

а) очищаючі, , зволожуючі, декоративні, захисні, косметичні 

б)  живлюючі, зволожуючі, відновлюючи, против старіння 

в) очищаючі, , косметичні,  перспективні, захисні, маскуючі 

г) очищаючі, живлюючі, зволожуючі, відновлюючи,лікувальні, захисні 

19. Вимоги до якості косметичних засобів по догляду за шкірою  рук та  нігтями 

включають:  

а) супроводження описом призначення і способу застосування, чітко нанесеним на 

етикетці, тубі, футлярі 

б) якість, склад, упаковка, маркування, транспортування, термін придатності, умови  

зберігання 

в) написи на кришках ящиків повинні бути: «Верх, що не кантувати», «Не кидати», 

«Скло», «Боїться вогкості», «Обережно, крихке» 

г) відповідність до консистенції своїй групі, бути однорідними (без згустків, грудок, 

розшарувань), стабільними, що не прогоркають при тривалому зберіганні 

20. Існують наступні крафт пакети: 

а) багаторазові, прозорі, з індикатором 

б) одноразові, багаторазові, цільові 

в) паперові, поліетиленові, картонні 

г)  маленькі, середні, великі 

21. При масажі рук застосовуються наступні рухи: 

а) прогладжувальнні, вібраційні, розкачуючі, пощіпуючі  

б) розтираючі, стиснуючі, прогладжувальнні,  вібраційні 

в) кругоподібні, вібраційні, розтираючі, пощіпуючі 



г) поштовхуючі, погладжувальні, розслабляючі 

22. Етапи стерилізації інструментів для манікюру: 

а) миття інструменту проточною водою, занурення в дезінфекційному розчині 

б) дезінфекція, впливання на предмети за допомогою пари  під тиском 

в) дезінфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація 

г) передстерилізаційне очищення, дезінфекція,  стерилізація 

23. Безпечність парфумерно-косметичних товарів залежить від: 

а)  умов зберігання, споживчих властивостей населення, зовнішнього вигляду 

б) складу, якості початкових компонентів, технологічного процесу, умов зберігання і 

продажу, умов споживання 

в) зовнішнього вигляду, якості початкових компонентів, країни виробника 

г) умов споживання, компоненти, які входять до складу, кількості продукції 

24. Перекис водню, алюмінієві галуни, hemoxa, капрамін, ендожи №4 це: 

а) дезінфікуючі засоби 

б) засоби для стеріалізації манікюрного інструменту 

в) засоби  для передстерилізаційного очищення 

г) кровоспинні засоби 

 

 


