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учасника ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
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(назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти) 
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Шановний учаснику обласної олімпіади 

з професії «Перукар» 

Вітаємо Вас і пропонуємо дати відповіді на запитання. 

Бажаємо успіху ! 

 
І  рівень 

Завдання оцінюються в 1 бал, загальна кількість - 15 балів 
 

1. На одне робоче місце відводиться: 

1.  3 м
2
   

2.  4,5 м
2
 

3.  4 м
2
   

4.  3,5 м
2
 

 

2. Деформаційна ціль миття голови – це: 

1. підготовка  волосся до завивки та фарбування  

2. усунення  забруднення з волосся 

3. лікування  волосся 

4. змивання  слідів попередньої зачіски 

 

3. Тупірування – це: 

1. начісування волосся по всій довжині 

2. збивання пасма з внутрішнього боку біля кореня 

3. операція стрижки 

4. укладання волосся феном 

4. Яка з цих технік не відноситься до укладання волосся холодним способом ? 

1. виконання хвиль пальцями та гребінцем 

2. укладання волосся за допомогою бігуді, папільйоток 

3. укладання волосся за допомогою фена 

4. укладання волосся електрощипцями 

5. Під час фарбування і освітлення волосся хімічні зміни відбуваються в 

1. кутикулі волосся 

2. кортексі волосся 

3. мембрані волосся 

4. медулі волосся 

6. Спеціальні група речовин, які підтримують  pH на потрібному рівні на протязі 

усієї  реакції освітлення в знебарвлюючих препаратах – це... 

1. перекис водню 

2. персульфати 

3. лужні буферні речовини 

4. силікони 



7. Колір,який неможливо отримати шляхом змішування будь-яких інших кольорів 

називають… 

1. первинні       

2. вторинні       

3. протилежні 

4. компліментарні 

8. При виконанні мелірування волосся, укладеного хвилями, чим закріплюємо крони 

хвиль ? 

1. пальцями рук             

2. залізними затискачами 

3. фольгою                     

4. клейкою стрічкою 

9. Дезінфекція перукарських інструментів проводиться: 

1.  раз на тиждень 

2.  після кожного відвідувача 

3.  раз в день 

4.  у кінці робочого дня 

10. Яку операцію не відносять до операцій стрижки ? 

1. тушування 

2. тупірування 

3. окантування 

4. градуювання 

11. Вазелін-це ... 

1. тваринний продукт 

2. рослинний продукт 

3. продукт нафтопереробки 

4. олійний продукт 

12. Для чищення електроінструменту можна використовувати рідини до складу яких 

входить… 

1. спирт 

2. перегідроль 

3. окисник  

4. флюїд-блиск 

 

13. Що таке ладан ? 

1. олія 

2. віск 

3. смола 

4. продукт нафтопереробки 

14. Якої форми бороди не існує 

1. російської 

2. овальної 

3. граневидної 

4. конусоподібної        



15. Для прискорення процесу охолодження волосся при укладанні феном 

застосовують…  

1. холодне повітря фену;          

2. лак;       

3. холодне повітря сушуару;   

4. затискачі. 

ІІ рівень 

Завдання оцінюються 0-1,5 бали, загальна кількість балів – 15 
 

1. Вкажіть відповідність між бігуді та коклюшками: 

Бігуді 

А Перукарські інструменти 
Коклюшки  

Б 

 1. класичні  

 2.металеві з планкою  

 3. пластмасові без планки  

 4. видозмінені  

 5. пластмасові липучки  

 6. металеві з їжаком   

 

2. Вкажіть відповідність між гребінцями та щітками: 

 

Гребінці 

А 
Перукарські інструменти 

Щітки  

Б 

 1. бомбаж  

 2.комбінований  

 3. брашинг  

 4. шар  

 5. однорідна  

 6. з «хвостиком»  

 

3. Знайдіть відповідність: 

 прийоми окантування ножицями волосся різної довжини 

1. зріз на 

пальцях                       

А. застосовують для волосся різної довжини. Відчесане пасмо 

утримують вказівним і середнім пальцями, мінімально відтягують і 

зістригають 

2. вільний 

зріз                        

Б. застосовують для волосся будь-якої довжини. Волосся відчісують з 

відтягуванням на себе. Гребінець просувають уздовж пасма до 

потрібного рівня зрізу. Зістригають волосся на полотні гребінця; 

3. зріз на 

долоні                    

В. застосовують для стрижки короткого волосся. Стрижуть відчесане 

вниз пасмо, яке заходить на вільну відволосся шкіру 

4. зріз на 

гребінці          

Г. застосовується для короткого та подовженого волосся. Ребром 

долоні лівої руки пасмо притискають до шиї або голови і 

зістригають над долонею; 

 

1 2 3 4 

    



4. Вкажіть відповідність інструментів, операцій, методів і видів зрізів між стрижками 

«Паж» і «Каскад»: 

«Паж» 

А Операції, методи стрижки, види зрізів 
«Каскад» 

Б 

 1. метод стрижки –внутрішнє градуювання;  

 2. пасма відділяються діагональними проділами;  

 3. метод стрижки  - пасмо на пасмо;  

 4. форма стрижки-наповнена , овальна;  

 5. форма стрижки- прогресивна, ступінчата;   

 6. пасма відділяються проділами навколо голови.  

 

5.Вкажіть правильну послідовність процесу вкладання волосся феном: 

 Видалення надмірної вологи; 

 Укладання нижніх пасом волосся; 

 Висушування струменем холодного повітря; 

 Укладання верхніх пасом волосся; 

 Нанесення на волосся піни для укладання; 

 Надання зачісці форми, начісування, тупірування, фіксація укладеного волосся лаком. 

 Миття волосся; 

 

 

6. Встановити відповідність між відсотком окисника та видом роботи при 

фарбуванні фарбниками ІІ групи: 

а) 3 %                  1. фарбування «тон у тон», на тон світліше; 

б) 6 %                  2. фарбування в темні кольори,тонування освітленого волосся; 

в) 9 %                  3.  освітлення на 3-4 тони; 

г) 12%                 4.освітлення на 2-3 тони. 

 

а б в г 

    

 

7. Встановити відповідність між визначеннями та поняттями: 

1.Бомбаж              а)  укладання волосся за допомогою пласкої щітки; 

2 Балаяж.              б) укладання волосся за допомогою круглої щітки; 

3.Брашинг               в) фарбування окремих пасом волосся; 

4.Мелірування   г) видалення небажаного відтінку після фарбування; 

5. Декапірування                   д) знебарвлення кінчиків волосся. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

8. Вкажіть між стрижками « Російська» і «Канадка»: 

«Російська» 

А 
Операції, методи стрижки, видизрізів 

«Канадка» 

Б 

 1. окантування за бажанням клієнта на скронях і «підкова» 

на потилиці; 

 

 2. метод стрижки окантування або «пасмо на пасмо»;  

 3. окантування, тушування, стрижка на пальцях;  



 4. подовження волосся на чілку;  

 5. в результаті стрижки утворюється єдина лінія зрізу;  

 6. в базовій стрижці чілка не передбачається .  

 

9. Вкажіть відповідність характеристик між лужним та кислотним розчином 

препаратів для хімічної завивки: 

Лужний 

розчин  А 

характеристика розчину Кислотний 

розчин     Б 

 1. застосовуються для здорового волосся всіх типів;  

 2. забезпечують стійку завивку та пружний завиток;  

 3. розчин викликає пом'якшення і набухання волосся;  

 4. розчин викликає скорочення і затвердіння волосся;  

 5. завиток менш пружний, завивка  менш стійка;  

 6. застосовують при слабкому, крихкому від природи, 

фарбованому волоссі. 
 

10. Вкажіть відповідність характеристик між укладкою на бігуді і укладкою феном: 

Укладка 

волосся на 

бігуді 

А 

Характеристики видів робіт, інструменти 

Укладка 

волосся 

феном 

Б 

 1. щітки «тунельна», «брашинг»;  

 2. гребінець-хвостик;  

 3. горизонтальний і вертикальний способи накручування;  

 4. початок укладки з ТЗ або НПЗ голови;  

 5. початок укладки з будь якоїзони;   

 6. застосовуються методи«бомбаж», «брашинг».  

 

 

 

ІІІ рівень 

Завдання оцінюються 0-3 бали, загальна кількість балів – 15 

 
 

1. Замалюйте  схему стрижки «Напівбокс». 

 
 

 

 



2. Замалюйте  схему стрижки «Канадка». 

 

  
3. Визначте за схемою метод накрутки на коклюшки 
 

 
   А      Б 

 

                             
 

   В                          Г                   Д 

 

 
 

    Е 

А. ______________________   

Б. ______________________   

В. ______________________   

Г. ______________________   

Д. ______________________   

Е. ______________________  



4. Визначте за схемою метод накрутки на бігуді   

 

 

 

 

 

 

 А     Б     В  

 

 

 Г     Д     Е 

 

А. ______________________               ЛИЦЬОВИЙ 

Б. ______________________  РАДІАЛЬНИЙ 

В. ______________________    

Г. ______________________   

Д. ______________________   

Е. ______________________  

 

 

  

5. Знайдіть помилку та виправте її 

1. Для накручування на коклюшки волосяний покрив голови ділять на тім'яну, 

лобну скроневі зони.  Потиличну зону ділять на середню, верхню та нижні  ділянки. 

Від підготовленого волосся «хвостиком» гребінця відокремлюють пасмо для 

накручування на коклюшку, ретельно прочісують гребінцем і відтягують під кутом 

не більше 30° до поверхні голови для запобігання заломів біля коренів волосся. 

Корінь пасма фіксують на коклюшці великим пальцем правої руки, обома руками 

закручують пасмо на коклюшку до поверхні голови в потрібному напрямку. Для 

полегшення накручування та запобігання заломів використовують гумові рукавички. 

Накручене на коклюшці пасмо фіксують металевою шпилькою. 

2. Будьте передбачливі й обережні при стрижці, щоб  поранити дитину, застосовуйте 

ножиці з гострими кінцями. Закінчивши роботу, обов'язково покричіть на малюка, 

скажіть, як  не красиво він (вона) тепер виглядає. 

3. При накручуванні волосся на бігуді дотримуються таких правил: 

— ширина пасма волосся біля основи має дорівнювати ширині бігуді; 

— товщина пасма волосся біля основи має не перевищувати довжині бігуді; 

— пасмо волосся слід відтягувати під кутом 180° до поверхні голови; 

Знайдіть помилку та виправте її 

1. Фольклорний стиль зумовлюється місцевим розташуванням того чи іншого 

народу, весільними традиціями та економічним спадом країни. Він характеризується 

народним фольклором. 

Екзотичний стиль — це стиль трауру і жалоби. Його основні риси проста форм, 

стриманість еротичність Дуже тісно пов’язаний з фольклорним і романтичним стилями  

Авангардний стиль — стиль минулого, стиль пошуку. Він ніколи не зупиняється, 

завжди прямує позаду всіх стилів і може роз’єднувати основні риси кожного з них . 



2. Приміщення перукарні бажано фарбувати у темні тони. Поверхня підлоги 

повинна бути твердою для зручності прибирання. Стіни приміщення необхідно покривати 

брудом, який легко піддається чищенню і дезинфекції. 

3. У перукарнях установлюють крісла з тумбами, підставками для ніг; вони 

мають вільно пересуватися та регулюватися по ширині.  Для дітей передбачаються 

спеціальні ліжечка або накладні сидіння до гламурних крісел. 

 

ІV рівень 

Завдання оцінюється 0-15 балів, загальна кількість балів - 15  

Опишіть технологічну послідовність виконання стрижки за поданим 
малюнком, схемою та планом: 

 
План: 

1. Назва стрижки, кому підходить. 

2. Інструменти які потрібні для виконання стрижки. 

3. Операції і методи які застосовують для виконання даної стрижки. 

4. Послідовність виконання. 

 

 

 

 

 


