
 

Перелік питань до проміжної  поетапної атестації 
Кваліфікація: перукар 

Предмет „Перукарська справа” 
1. Кваліфікаційна характеристика перукаря. 

2. Типи перукарень  та типи приміщень перукарні.  

3. Освітлення та санітарно-технічне обладнання перукарні. 

4. Робоче місце перукаря. 

5. Загальні поняття про інструменти  і приладдя. 

6. Інструменти для розчісування. Гребінці та щітки. 

7. Перукарські ножиці звичайні та філірувальні.  

8. Бритви небезпечні та філірувальні. 

9. Машинки для стрижки волосся. 

10. Бігуді, коклюшки. 

11. Щипці для укладки волосся. 

12. Ручний фен та сушильний ковпак. 

13. Перукарська білизна. Види білизни та правила                застосування. 

14. Підготовчі  та заключні роботи по обслуговуванню відвідувачів. 

15. Мета, види, способи миття голови. Частота миття.  

16. Матеріали для миття. 

17. Технологічна послідовність миття. 

18. Лікувальне миття. Миття волосся з хною. 

19. Загальні поняття про укладку. 

20. Тупірування і начісування волосся. Елементи зачіски. 

21. Укладання волосся на бігуді. 

22. Укладання волосся щипцями. 

23. Укладання волосся феном.  

24. Загальні відомості про стрижку. Вибір стрижки,  види стрижок, види зрізів, методи обробки волосся. 

25. Волосяний покрив голови, поділ його на зони. 

26. Операції стрижки: зведення волосся нанівець, тушування, димчастий перехід. 

27. Операції стрижки: філірування, окантування, стрижка на пальцях. 

28. Операції стрижки: стрижка машинкою, градуювання, майданчик, шліфування. 

29. Стрижка «Наголо», «Англійська». 

30. Стрижка „Бокс” .  

31. Стрижка „Напівбокс”. 

32. Стрижка „Полька” , „Канадка”.  

33. Стрижки «Російська»,  

34. Стрижка «Проста коротка». 

35. Стрижки „Гарсон”, „Каскад”. 

36. Стрижка  „Сесун”. 

37. Стрижка  „Пряме каре”.    

38. Особливості виконання дитячих стрижок. 

39. Загальні відомості про фарбування. Групи волосся за гігроскопічністю. 

40. Класифікація та застосування барвників. 

41. Колір волосся.  

42. Процеси фарбування у волосині. 

43. Препарати для освітлення. 

44. Технологія освітлення волосся. Види освітлення. 

45. Барвники II-ої групи , їх характеристика і застосування. 

46. Барвники ІІІ -ої групи ,їх характеристика і застосування.  

47. Барвники IV-ої групи, їх характеристика і застосування. 

48. Загальні відомості про хімічну завивку волосся. Процес зміни форми волосся. 

49. Основні положення та рекомендації по виконанню хімічної завивки волосся. 

50. Інструменти та засоби для виконання хімічної завивки. 

51. Підготовчі роботи до хімічної завивки. Технологія виконання. 

52. Фіксація та заключні роботи по виконанню хімічної завивки. 

53. Помилки при виконанні хімічної завивки. 

54. Догляд за волоссям після завивки. 

55. Розвиток перукарського мистецтва в державах Древнього світу. 



56. Особливості естетичних ідеалів в часи Середньовіччя та Відродження 

57. Відображення стилю «Бароко» та «Рококо» в зачісках. 

58. Розвиток перукарського мистецтва кінця ХVІІІ- початку ХІХ ст. (Часи Директорії, Ампір,  Бідермайєр). 

59. Зачіски другої половини ХІХ ст. (епоха «романтизму») 

60. Розвиток науково-технічного прогресу 20-го століття  та його вплив на моду зачісок. 

 

Предмет "Матеріалознавство" 

1.   Дезинфікуючі засоби. 

2.   Класифікація мила, вимоги до якості. 

3.   Шампуні, їх види, склад, властивості, вимоги до якості. 

4.   Загальні поняття про запахи. 

5.   Класифікація духів. 

6.   Класифікація одеколонів. 

7.   Загальна характеристика препаратів по догляду за шкірою. 

8.   Креми, їх призначення і різновиди. 

9.   Засоби для укладки, завивки та збереження зачіски. 

10. Засоби для зміцнення волосся (лікувальні та профілактичні). 

 

Предмет „Санітарія і гігієна" 

1.   Санітарія та гігієна як науки, їх завдання. 

2.   Особиста гігієна людини, її складові. 

3.   Будова та функції шкіри. Будова та функції залоз внутрішньої секреції. 

4.   Будова та функції нігтів. 

5.   Будова, ріст, види волосся. 

6.   Мікробіологія як наука. Класифікація та коротка характеристика властивостей мікробів 

7.   Поняття про інфекцію та інфекційний процес. 

8.   Гноячкові захворювання шкіри. 

9.   Грибкові захворювання шкіри. 

10. Санітарні вимоги до обробки приміщень перукарні. Дезинфекція інструменту. Вимоги до білизни.  

 

Предмет „Охорона праці". 

1.   Інструктування. 

2.   Поняття про виробничий травматизм та профзахворювання. Класи умов праці. 

3.   Поняття про шкідливі та небезпечні виробничі фактори. їх класифікація. 

4.   Колективні та індивідуальні засоби захисту від небезпечних та шкідливих факторів. 

5.   Техніка безпеки при проведенні перукарських робіт. 

6.   План евакуації з приміщень. Вимоги безпеки до евакуаційних шляхів і виходів. 

7.   Профілактика та гасіння пожеж. 

8.   Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми та їх види. 

9.   Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. Лікувально-профілактичне харчування. 

10. Основні принципи надання першої допомоги. Поняття про асептику і антисептику. 


