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Завдання до вступного фахового випробування розроблені згідно
тематичних планів і програм та вимог кваліфікаційної характеристики
“перукаря (перукаря - модельєра)” та «візажиста-стиліста».
Запропоновані варіанти фахових завдань складені відповідно до рівня
знань, відповідають змісту професії, конкретизовані з урахуванням вимог
підготовки кваліфікованих робітників.
Пакети включають 30 комплексних фахових завдань з кожної професії,
критерії оцінювання рівня знань, умінь і навичок вступників.
Завдання розроблені таким чином, щоб виявити рівень знань, умінь та
навичок вступників, що необхідні для вирішення різноманітних виробничих
ситуацій

у процесі надання перукарських послуг (стрижка, укладання,

фарбування волосся) та послуг візажиста (різні види макіяжу).
Методична направленість та мета випробування:
1. Визначити відповідність рівня теоретичних та практичних знань вступників
вимогам навчальних планів і програм з предметів професійно-теоретичного
та практичного циклів підготовки кваліфікованих робітників за професіями
перукар (перукар-модельєр) та візажист - стиліст.
2. Визначити рівень творчих здібностей вступників.
3. Визначити рівень фахової компетентності вступників.

Критерії оцінювання рівня знань, умінь і навичок та зразок завдання для
вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

кваліфікованого робітника
за професією перукар (перукар-модельєр)
Рівні сформованості знань, умінь і навичок вступників
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„незадовільно”

3
4
5
„задовільно”
„добре”
„відмінно”
- відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти
професійних знань;
- неусвідомлено, з суттєвими помилками виконує
композиційний розбір, неправильно визначає стиль і
призначення зачіски;
- з суттєвими помилками визначає операції і методи
стрижки та укладання;
- допускає значні помилки в описанні технологічної
послідовності стрижки та укладання.
- не вміє складати технологічні карти;
„незадовільно”
- дає неповну відповідь про інструменти та матеріали, які
застосовуються для виконання запропонованих
перукарських робіт;
- не знає правил техніки безпеки при роботі із
перукарськими інструментами;
- допускає суттєві помилки при виборі кольорів для
фарбування волосся, не розуміючи принципів розподілу
зовнішності за кольоротипами.

„задовільно”

- без достатнього розуміння відтворює значну кількість
компонентів професійних знань;
- з помилками виконує композиційний розбір, визначає
стиль і призначення зачіски, але не може їх
охарактеризувати;
- з окремими помилками визначає операції і методи
стрижки та укладання;
- допускає помилки в описанні технологічної
послідовності стрижки та укладання.
- на низькому професійному і художньому рівні складає
технологічні карти;
- орієнтується у видах інструментів та матеріалів, які
застосовуються для виконання запропонованих
перукарських робіт;
- недостатньо знає правила техніки безпеки при роботі із
перукарськими інструментами;
- допускає окремі помилки при виборі кольорів для
фарбування волосся клієнта у відповідності з
кольоротипом.

ДОСТАТНІЙ

„добре”

-

-

-

-

-

ВИСОКИЙ

„відмінно”

-

-

-

з розумінням відтворює основні професійні знання;
виконує композиційний розбір, правильно визначає
стиль і призначення зачіски;
визначає операції і методи стрижки та укладання;
допускає несуттєві помилки в описанні технологічної
послідовності стрижки та укладання.
на достатньому професійному і художньому рівні
складає технологічні карти;
дає відповідь про інструменти та матеріали, які
застосовуються для виконання запропонованих
перукарських робіт;
знає правила техніки безпеки при роботі із
перукарськими інструментами, але допускає незначні
помилки;
правильно підбирає кольори для фарбування
волосся клієнта у відповідності з кольоротипом.
володіє професійними знаннями у повному обсязі,
проявляє інтерес до професії, цікавиться
професійними новинками;
бездоганно виконує композиційний розбір, визначає
стиль і призначення зачіски;
правильно визначає операції і методи стрижки та
укладання;
логічно аргументує технологічну послідовність
стрижки та укладання.
на високому професійному і художньому рівні
складає технологічні карти;
дає вичерпну відповідь про інструменти та матеріали,
які застосовуються для виконання запропонованих
перукарських робіт;
знає правила техніки безпеки при роботі із
перукарськими інструментами;
бездоганно підбирає кольори для фарбування
волосся клієнта у відповідності з кольоротипом,
проявляє гарний смак;
виявляє творчий підхід до виконання завдання.

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ

Ви працюєте перукарем у салоні-перукарні. Ваш клієнт обрав собі
модель зачіски із журналу мод і бажає, щоб Ви виконали обрану стрижку та
укладання. Вам пропонується:
1. Описати композицію зачіски; визначити стиль та призначення
зачіски.
2. Визначити операції та методи стрижки; описати технологічну
послідовність стрижки та скласти технологічну карту виконання
стрижки.
3. Описати матеріали та інструменти, які застосовуються для
виконання даної стрижки та укладання; вказати правила безпеки
при роботі із даними інструментами.
4. Який вид фарбування та які кольори Ви можете запропонувати
для даної моделі зачіски, враховуючи, що клієнт за кольоротипом
“осінь”? Відповідь письмова.
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Термін виконання завдання – 3 години.

Критерії оцінювання рівня знань, умінь і навичок та зразок завдання для
вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

кваліфікованого робітника
за професією візажист-стиліст
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„задовільно”

-
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відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти
професійних знань;
неусвідомлено, з суттєвими помилками розробляє
макіяж, не володіє здібностями виконання ескізів
макіяжу;
допускає значні помилки у визначенні методів роботи
візажиста, в описанні технологічної послідовності
виконання запропонованого макіяжу;
не вміє складати технологічні карти;
дає неповну відповідь про інструменти та матеріали,
які застосовуються для виконання запропонованого
макіяжу;
не знає правил санітарії та гігієни при роботі з
клієнтом;
допускає суттєві помилки при відповіді на питання
про корекцію або моделювання обличчя засобами
макіяжу.
без достатнього розуміння відтворює значну
кількість компонентів професійних знань;
з окремими помилками розробляє макіяж та виконує
його ескізи;
допускає помилки у визначенні методів роботи
візажиста-стиліста, в описанні технологічної
послідовності виконання запропонованого макіяжу;
на низькому професійному і художньому рівні складає
технологічні карти;
орієнтується у видах інструментів та матеріалів, які
застосовуються для виконання запропонованого
макіяжу;
недостатньо знає правила санітарії та гігієни при
роботі з клієнтом;
допускає окремі помилки при відповіді на питання
про корекцію або моделювання обличчя засобами
макіяжу.

ДОСТАТНІЙ

-

„добре”
-

-

ВИСОКИЙ

-

„відмінно”
-

-

з розумінням відтворює основні професійні знання;
розробляє макіяж та виконує його ескізи;
визначає методи роботи візажиста-стиліста, допускає
несуттєві помилки в описанні технологічної
послідовності виконання запропонованого макіяжу;
на достатньому професійному рівні складає
технологічні карти;
дає відповідь про інструменти та матеріали, які
застосовуються для виконання запропонованого
макіяжу;
знає правила санітарії та гігієни при роботі з клієнтом,
але допускає незначні помилки;
правильно відповідає на питання про корекцію або
моделювання обличчя засобами макіяжу.
володіє професійними знаннями у повному обсязі,
проявляє інтерес до професії, цікавиться
професійними новичками;
бездоганно розробляє макіяж та виконує його ескізи
на високому художньому рівні;
правильно визначає методи роботи візажиста, логічно
аргументує технологічну послідовність виконання
запропонованого макіяжу;
на високому професійному рівні складає технологічні
карти;
дає вичерпну відповідь про інструменти та матеріали,
які застосовуються для виконання запропонованого
макіяжу;
знає правила санітарії та гігієни при роботі з клієнтом;
правильно відповідає на питання про корекцію або
моделювання обличчя засобами макіяжу;
виявляє творчий підхід до виконання завдання.

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ

Ви працюєте візажистом у модельному агентстві. Вам необхідно
виконати певний вид макіяжу для моделі.
Вам пропонується:
1. Розробити та оформити ескіз макіяжу.
2. Визначити
методи
роботи,
описати
технологічну
послідовність виконання макіяжу та скласти технологічну
карту.
3. Описати матеріали та інструменти, які застосовуються
для виконання даного виду макіяжу. Вказати вимоги
санітарії та гігієни при роботі з клієнтом.
4. Як засобами макіяжу надати очам
Відповісти письмово.
Послуга
1
Макіяж

Повсякденний
макіяж у
класичному
виконанні

№ ВАРІАНТУ
2
Вечірній макіяж у
авангардному
виконанні

відкритої форми?

3
Подіум ний
урочистий макіяж

Термін виконання завдання –3 години.

