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рівня

ВСТУП
Фахове вступне випробування для вступу на освітньо-кваліфікаційний
рівень «молодший спеціаліст» складається з основних спеціальних дисциплін,
які

визначають

фахову

підготовку

студентів

на

базі

здобутого

ОКР

кваліфікований робітник з професії 5141.2 Перукар (Перукар-модельєр).
Метою фахового вступного випробування є відбір осіб з числа бажаючих
отримати згаданий вище ступінь, які мають достатній рівень теоретичної та
практичної підготовки для подальшого підвищення свого кваліфікаційного
рівня. Випробування проводиться за єдиним білетом, який складається з
теоретичних та практичних питань.
В даній програмі наведено опис та короткий зміст основних розділів
спеціальних предметів, єдиний екзаменаційний білет фахового вступного
випробування, критерії оцінювання відповідей та список літературних джерел
для підготовки до випробування.

І. Пояснювальна записка

1. Мета фахового вступного випробування - з'ясувати рівень теоретичних
знань

та

практичних

навичок

абітурієнтів

з

метою

формування

рейтингового списку для конкурсного відбору абітурієнтів на навчання за
освітнім ступенем молодший спеціаліст спеціальності 022 Дизайн (Перукарське
мистецтво та декоративна косметика)

2. Форма фахового вступного випробування.
Випробування проходить у кілька етапів:
- на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами
білетів, що виносяться на вступне фахове випробування;
- абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у
письмовій формі. Тривалість письмового етапу - 60 хвилин;
- співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету;

- обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки
абітурієнтам.

З.Приклад екзаменаційного білету:

Міністерство освіти і науки України
Калинівський технологічний технікум

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор технікуму
__________Г.М. Федонюк
«___»_____________20__ р.

Екзаменаційний білет №1

Комплексний екзамен
Група___________

1. Назвіть типи перукарень.
2. Назвіть види освітлення перукарень.
3. Історія розвитку косметики і парфумерії.

Голова циклової комісії

II КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання здійснюється по дванадцятибальній системі.

Високий рівень (10-12 балів) - абітурієнт демонструє повну, правильну,
ґрунтовну відповідь на запитання, що передбачає логічність і послідовність
викладу

матеріалу,

володіння

спеціальною

термінологією,

усвідомлено

відповідає на додаткові запитання; зроблено висновки. Допускається одна, дві не
грубих помилки.

Достатній рівень (7-9 балів) - відповідь абітурієнта повна і правильна на
основі вивчених теорій; матеріал викладається в певній логічній послідовності,
при цьому зроблені 1-2 несуттєві помилки, виправлені за пропозицією
екзаменаторів; можливі незначні ускладнення при доборі фактів, окремі
неточності в формулюванні теоретичних положень або в визначенні понять;

Середній рівень

(4-6 балів) - абітурієнт користується лише окремими

знаннями фактичного матеріалу; у відповіді виявлено нерозуміння абітурієнтом
основного змісту поставленого завдання або понять курсу; зроблені суттєві
помилки, які абітурієнт не може виправити за пропозицією екзаменаторів;
порушена логіка відповіді, аргументація слабка; абітурієнт неспроможний
відокремити головний матеріал;

Початковий рівень (0-3 бали) - відповідь представлена у вигляді окремих
фактів, які абітурієнт не вміє пояснити; абітурієнт не знає основних теоретичних
положень курсу; відсутня логіка відповіді; на додаткові питання, які носять
уточнюючий характер, абітурієнт не відповідає; відповідь взагалі відсутня.

За результатами конкурсної співбесіди фахова комісія виносить рішення
щодо рекомендації абітурієнта до зарахування.

III. Перелік питань по кожному предмету
Предмет «Технологія перукарських робіт».
1. Назвіть типи перукарень.
2. Назвіть види освітлення перукарень.
3. Назвіть хімічні дезинфікуючі речовини.
4. Назвіть фізичні дезинфікуючі засоби.
5. Які бувають гребінці.
6. Для чого використовують безпечні та небезпечні бритви.
7. Які бувають електричні машинки.
8. Назвіть типи ножиць і їх різницю.
9. З якою метою використовуються клімазони.
10.3 якою метою використовується ПА-сушеар.
11.Назвіть основні функції шкіри.
12.3 яких шарів складається стержень волосини.
13.Назвіть фази росту волосся.
14.Волосся яких типів є в природі.
15.Якими рухами виконують масаж голови.
16.Які способи миття застосовують в перукарні.
17.На які типи за призначенням поділяються шампуні.
18.Яка різниця між кондиціонерами і бальзамами.
19.Які види стрижок ви знаєте. Охарактеризуйте їх.
20.Що є основою базових стрижок.
21 .Що таке тушування.
22.Назвіть положення розподілу основних зон.
23.Що таке градуювання.
24.Що таке відтягування пасма.
25.Що таке поінтінг.
26.Чим відрізняються стрижки «бокс» та «напівбокс»
27.Що таке врізна лінія.
28.Які техніки стрижки застосовуються у стрижці канатка.

29.Як виконується стрижка машинкою.
30.Яка різниця між жіночими стрижками «французька» та «австрійська».
31. Дайте характеристику краєвій лінії росту волосся.
32.Що означає термін «Зведення волосся нанівець»
33.Дайте характеристику контрольного пасма.
34.Що таке окантування.
З5.Чим відмінні і схожі стрижки «їжак», «бобрик», «каре»
36.Що таке слайсінг.
37.Які техніки стрижки застосовуються у стрижці «полька»
38.Що таке філірування.
39.Яка різниця між жіночими стрижками «гарсон» і «гавруш».
40.Що таке стрижка на пальцях.
41 .Які техніки стрижки застосовують у зачісці «сессун»

Предмет "Матеріалознавство "

1. Засоби для гоління.
2. Шампуні, їх види, склад та застосування.
3. Миючі засоби і їх гігієнічне значення.
4. Вітаміни, їх характеристика.
5. Сірка і її сполуки.
6. Органічні барвники.
7. Нафтопродукти, їх характеристика і застосування.
8. Емульгатори, їх характеристика.
9. Воски тваринного походження.
10.Воски рослинного походження.
11.Воски, їх класифікація.
12.Фізичні і хімічні властивості жирів.
13.Жири, продукти їх переробки.
14.Зависі, суспензії, емульсії.
15.Насичені ненасичені розчини.

16.Класифікація органічний і неорганічних сполук.
17.Класифікація косметики.
18.Історія розвитку косметики і парфумерії.
1^Характеристика туалетних вод і лосьйонів.
20.Препарати для хімічної завивки.
21.Натуральні барвники для волосся.
22.Засоби для укладання волосся.
23.Засоби для зберігання зачіски.
24.Засоби для догляду за волоссям.
25.Основні правила користування кремами.
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