
 
Перелік питань до проміжної поетапної атестації 

 Професія : «Перукар(перукар-модельєр). Манікюрник» 
Кваліфікація: Перукар 2-го класу 

 

Предмет «Перукарська справа» 
1. Підготовчі  та заключні роботи по обслуговуванню відвідувачів. 

2. Мета, види, способи миття голови. Частота миття. Матеріали для миття. 

3.  Технологічна послідовність миття голови. 

4. Загальні поняття про укладку волосся. 

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

волосся. 

6. Волосяний покрив голови, поділ його на зони. 

7. Операції стрижки. 

8. Стрижки  „Бокс” , „Напівбокс”. 

9. Стрижки „Полька” , „Канадка”.  

10.  Стрижки „Гарсон”, „Каскад”. 

11.  Стрижка  „Сесун”.  

12. Стрижка  „Пряме каре”.    

13.  Особливості виконання дитячих стрижок. 

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

15.  Класифікація та застосування барвників. 

16. Колір волосся.  

17. Процеси фарбування у волосині. 

18. Препарати для освітлення. 

19. Технологія освітлення волосся. Види освітлення. 

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

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

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

23. Загальна характеристика хімічної завивки.  Процес зміни форми волосся. 

24. Технологія виконання хімічної завивки: підготовчі роботи, змочування препаратом, 

накручування на коклюшки, час витримки. 

25. Технологія виконання хімічної завивки: фіксація, заключні роботи. 

26. Класифікація зачісок: побутові зачіски (повсякденні і вечірні). 

27.   Класифікація зачісок: видовищні зачіски (весільні, конкурсні). 

28. Характеристика класичного та романтичного стилів зачісок. 

29.  Характеристика спортивного та авангардного стилів  зачісок.  

30. Композиція зачіски. Форма і силует зачіски. 

31. Лінії зачіски,  колір, ритм, пропорції, симетрія, контраст та композиційний центр в зачісках. 

32. Залежність вибору зачіски від типу фігури та якості волосся. 

33. Залежність вибору зачіски від віку та кольору волосся. 

34. Корекція зачіскою форми обличчя. 

35. Корекція зачіскою форми носу. 

36. Корекція зачіскою форми очей та форми шиї. 

37. Корекція зачіскою  форми лобу та форми вух. 

38. Різновиди стрижок. 

39. Види зрізів при стрижці волосся. 

40. Способи стрижки. 

41. Варіанти стрижки чубчика і тім’яної зони. 

42. Варіанти стрижки скроневих і потиличної зони. 

43. Чоловічі стрижки «бобрик», «їжачок», «каре». 

44. Варіанти стрижки «Шапочка». 

45. Стрижка вусів та бороди. 

46. Укладання волосся на бігуді різними способами. 

47. Метод «бомбаж»и укладання волосся  феном. 

48. Метод «брашенг »  укладання волосся  феном. 

49. Різні способи завивання локонів щипцями. 

50. Особливості завивки фарбованого і знебарвленого волосся. 

51. Тепла і нейтральна хімічна завивка. 



52. Кисла хімічна завивка та антиавивка. 

53. Способи мелірування волосся. 

54. Техніки виконання декоративного фарбування волосся методом «Балаяж». 

55. Блондуюче змивання. Тонування волосся. 

56. Особливості фарбування   сивого волосся. 

57. Мікстони.  Використання мікстонів при фарбуванні волосся. 

58. Фактори, що впливають на вибір фарби для волосся. 

59. Використання теорії кольору при фарбуванні волосся. 

60. Фарбування вій та брів. 

 

Предмет «Матеріалознавство» 
1. Гігієнічні засоби для догляду за шкірою: пінки, скраби, гелі тощо. 

2. Лікувально-профілактичні засоби для догляду за шкірою: тоніки, сироватки, маски тощо. 

3. Лікувально-профілактичні засоби для догляду за волоссям: бальзами, маски, масла тощо  

4. Засоби для укладання волосся: моделюючі креми, пінки, лосьйони тощо.  

5. Загальні поняття про вату, вимоги до неї. Вимоги до паперу. Загальні відомості про 

виробництво паперу. 

6. Марля, її сорт і вимоги до неї. Коротка схема виготовлення марлі, бинти. 

7. Синтетичні матеріали і пластичні маси, їх призначення і використання в перукарській справі.  

8. Упаковка косметичних товарів. 

9. Маркування косметичних товарів. 

10. Експертиза якості косметичних товарів. Загальні вимоги. 

11. Умови зберігання дезинфікуючих,  кровоспинних, парфюмерно-косметичних і допоміжних 

матеріалів в перукарні. 

12. Упаковка, маркування, умови зберігання та експертиза якості  парфумерних засобів. 

13. Упаковка, маркування, умови зберігання та експертиза якості  мила.  

14. Вимоги до дезінфікуючих засобів. 

15. Упаковка, маркування, умови зберігання та експертиза якості  засобів догляду за шкірою. 

16. Вимоги до  якості  засобів догляду за волоссям. 

 

Предмет «Охорона праці» 
1.   Правила техніки безпеки при виконанні миття голови. 

2. Правила техніки безпеки при виконанні  стрижки. 

3. Правила техніки безпеки при укладанні  волосся на бігуді. 

4. Правила техніки безпеки при укладанні  волосся феном. 

5. Правила техніки безпеки при укладанні  волосся  щипцями. 

6. Правила техніки безпеки при виконанні хімічної завивки. 

7. Правила техніки безпеки при виконанні  фарбування волосся. 

8. Правила техніки безпеки при виконанні  вечірньої зачіски. 

 

Предмет «Санітарія і гігієна» 
1. Будова і функції шкіри. 

2.  Будова, ріст, види волосся. 

3. Гноячкові та грибкові захворювання шкіри. 

4. Санітарні правила по утриманню перукарень. Вимоги щодо облаштування перукарень. 

5. Санітарні правила по утриманню перукарень. Санітарно -  протиепідемічний  режим. 

6. Санітарні правила по утриманню перукарень.  Правила санітарної обробки інструментів. 

 
    


