
 

Перелік питань до проміжної поетапної атестації. 

Професія: Перукар ( перукар – модельєр). Манікюрниця. 

Кваліфікація: манікюрник. 

 

Манікюрна справа: 
1.Історія манікюру. 

2. Манікюрник повинен знати і вміти. 

3. Манікюрник повинен знати і застосовувати на практиці. 

4. Загальна характеристика манікюру. 

5. Робоче місце майстра манікюрника. 

6. Обладнання робочого місця. 

7. Правила розташування приладдя на столі. 

8. Інструменти для манікюру. 

9. Напилки для нігтів, ножиці для нігтів, їх характеристика. 

10. Ножиці для обрізання шкірочки, щипці для обрізання нігтів і щіпці для 

шкірочки. 

11. Лопатки, сокирки, кюретка. 

12. Рашпіль, дерев’яна паличка, полірувальний прилад «Буфер», тример. 

13. Правила догляду за інструментами, дезінфекція інструменту. 

14. Матеріали для виконання манікюру. 

15. Лак для нігтів. 

16. Вата, рідина для зняття лаку, тальк чи крем для масажу. 

17. Засіб для розм’якшення шкірочки, рідина для висушування і закріплення 

лаку, засоби для надання міцності і твердості нігтям. 

18. Ґрунтовка, ущільнююча речовина, кондиціонери для нігтів. 

19. Засоби для освітлення, відбілювання, полірування нігтів. 

20. Правила санітарії і гігієни при виконанні манікюру. 

21. Підготовчі роботи. 

22. Миття і дезінфекція рук майстра і клієнта. 

23. Правила прийому відвідувачів. 

24. Порядок організації робочого місця. 

25. Масаж кистей рук. 

26. Порядок виконання манікюру. 

27. Видалення рештків лаку, зрізання нігтів, підпилювання. 

28. Розм’якшення шкірочки в ванночці, змащення валиків та відсовування 

шкірочки. 

29. Підготовка манікюрного столика до роботи з клієнтом. 

30. Загальні рекомендації по догляду за руками. 

31. Парафінотерапія. 

32. Запечатування нігтів. 

33. Засоби для зміцнення нігтів. 

34. Пігментні плями. 

35. Жовтизна нігтів. 



36. Приклад масажу для рук. 

37. Вибір форми нігтів. 

38. Полірування поверхні нігтя чи покриття лаком. 

39. Декоративний манікюр. 

40. Чоловічий манікюр. 

41. Дитячий манікюр. 

42. Лікувальний манікюр. 

43. SPA – манікюр. 

44. Електричний манікюр. 

45. Американський манікюр, виробничий манікюр. 

46. Вибір кольору лаку. 

47. Способи нанесення лаку на нігті. 

48. Поєднання кольорів. 

49. Способи моделювання нігтів. 

50. Використання штучних нігтів. 

51. Огортання нігтів. 

52. Акрилові нігті. 

53. Нанесення акрилових нігтів за допомогою шаблонів. 

54. Наповнення для акрилових нігтів. 

56. Європейський манікюр. 

57. Гарячий манікюр. 

58. Французький манікюр. 

59. Гелеві нігті. 

60. Фазове моделювання. 

 

Матеріалознавство: 
1. Лак для нігтів. 

2. Рідина для зняття лаку. 

Санітарія і гігієна: 
1. Будова нігтя. 

2. Функції нігтів. 

3. Від чого залежить ріст нігтів, та за який час повністю оновлюється 

нігтьова пластина? 

4. Грибкові захворювання нігті. 

5. Гнійничкові захворювання шкіри.  

6. Санітарні вимоги до оздоблення робочого місця манікюрниці. 

7. Якими методами та засобами обробляють інструменти? 

8. Санітарно -  гігієнічні вимоги до манікюрниці. 

9. Будова шкіри. 

10. Функції шкіри. 

Охорона праці: 
1. Інструктування. Види інструктажів. 

2. Причини виробничих травм та профзахворювань, характерні для професії 

перукаря та манікюрниці. 



3. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори, характерні для професії 

перукаря та манікюрниць. 

4. Вимоги безпеки до виробничого обладнання та інструменту перукаря і 

манікюрниці. 

5. Колективні та індивідуальні засоби захисту. 

6. Мікроклімат виробничих приміщень. 

7. План евакуації. Поведінка персоналу перукарні при пожежі. 

8. Причини пожеж, характерні для перукарень. Пожежна безпека на 

робочому місці манікюрниці. 

9. Гасіння пожеж. Вогнегасильні речовини і вогнегасники для перукарень. 

10. Дія струму на організм людини. Електричні травми та їх види. 

11. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. 

12. Виробнича санітарія та гігієна праці. Вимоги до приміщень перукарень та 

до робочого місця манікюрниці. 

13. Перша медична допомога при кровотечах, опіках, порізах. Засоби. 

 

 

 

 

 


