
 

 

 

ПРАВИЛА УЧАСТІ В ОНЛАЙН ЧЕМПІОНАТАХ СПУ ЖІНОЧОЇ СЕКЦІЇ 

ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА  

Загальні вимоги 

До категорії «Студенти» належать учні державних та приватних навчальних 

закладів та майстри-стажери, які працюють у сфері до 1 року. При реєстрації просимо 

пред'явити диплом за освітою чи довідку з місця навчання. До категорії "Юніори" належать 

майстри зі стажем роботи від 1-го до 2-х років. Під час реєстрації просимо пред'явити диплом 

про закінчення базового курсу або стажу роботи в тій чи іншій галузі професії. Ті майстри, 

які не можуть пред'явити диплом про свою освіту, належать до категорії «Майстри» та 

беруть участь на рівних умовах з іншими учасниками. У категорії "Юніори" не можуть 

виступати викладачі шкіл. До категорії «Майстри» належать майстри зі стажем роботи від 2-

х до 7 років. До категорії "Профі" відносяться майстри зі стажем роботи від 7 років і більше. 

Робота в категорії "Профі" має бути виконана як тренд. Вона має ґрунтуватися на основі 

персональних ідей та світових трендів. Як результат ця робота має стати популярною та 

модною на міжнародному рівні. Старійшини СПУ можуть приймати участь виключно в 

категорії профі , незалежно від стажу роботи.  

Майстри, чиї вимоги відповідають вищій категорії, але заявили свою участь у нижчій 

категорії підлягають дискваліфікації, а результати конкурсу будуть переглянуті.  

Учасники, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами, кубками та призами. 

 Online чемпіонати: учасник відправляє 6 фотографій моделі:  

1 – фото моделі ДО. Вид спереду,  

2 – фото моделі ДО. Вид збоку,  

3 – фото моделі ДО. Вид ззаду,  

4 – фото моделі ПІСЛЯ виконання завдання номінації. Вид спереду,  

5 – фото моделі ПІСЛЯ виконання завдання номінації. Вид збоку,  

6 – фото моделі ПІСЛЯ виконання завдання номінації. Вид ззаду.  

 Фотошоп (редагування фотографій) заборонений. Учасник, який порушить 

правила буде дискваліфікований. 

 Вимоги до фотографій: до 4 МБ, фон – БІЛИЙ або ЧОРНИЙ.  



 Учасники мають показати професіоналізм, смак, творчу фантазію та бачення 

перспективної комерційної моди. 

 У виконуваних роботах важливо підкреслити єдність стилю і цілісність образу 

(індивідуальність + зачіска + макіяж + костюм + аксесуари). 

 У роботі необхідно суворо дотримуватись правил даної номінації. 

 У роботі важливо застосовувати нові технологічні процеси стрижки, укладання, 

фарбування, а також, сучасні парфумерно-косметичні препарати будь-яких 

фірм-виробників, якщо інші не надано Оргкомітетом. 

 Заборонено використовувати у роботі військову, релігійну та культову 

символіку. 

 Моделям заборонено допомагати учасникам при виконанні робіт, а саме 

торкатися волосся. 

 Учасники повинні виконувати усі роботи на одній моделі, якщо інші правила не 

обумовлені додатково. 

 Моделі під час виконання роботи мають бути одягнені в накидки. 

 Недотримання правил Чемпіонату штрафується Радою старійшин від одного до 

п'яти штрафних балів. 

 Рішення суддів. Рішення (сертифікованих) суддів є остаточними. 

 Претензії. Учасники можуть подавати свої претензії та рекламації протягом 10 

днів після завершення заходу. 

 Оргкомітет Чемпіонату залишає за собою право вносити зміни до регламенту 

виступу та поділу номінації на категорії. 

 Якщо в номінаціях з поділом на категорії братиме участь менш як 5 учасників у 

кожній категорії (наприклад 4 майстри та 3 юніори), суддівська колегія може 

ухвалити рішення оцінювати роботи учасників разом. При цьому час виконання 

роботи не змінюється, робота виконується за регламентом. 

 У номінаціях, які виконуються за правилами ОМС, дозволено виступати як на 

моделях, так і на манекен-головах з натуральним волоссям. 

 У випадку, якщо кількість учасників, які виступають на моделях, буде більшою 

ніж 5, і на манекен-головах більшою ніж 5, тоді суддівська колегія оцінюватиме 

роботи на моделях та манекен-головах окремо. У випадку, якщо учасників, які 

виступають на моделях, буде менше ніж 5 та на манекен-головах менше ніж 5, 

суддівська колегія оцінюватиме роботи, виконані на моделях та на манекен-

головах разом. 

УВАГА! Якщо у номінації бере участь менше 5 осіб, то оргкомітет чемпіонату має 

право зняти цю номінацію. 



У номінаціях, що виконуються за правилами ОМС, може брати участь 1 і більше 

учасників. За рішенням оргкомітету номінація може проводитись. 

 

 

ЖІНОЧІ МАЙСТРИ: 

НОМІНАЦІЇ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ ПРАВИЛАМИ ОМС  

(міжнародна організація перукарів)  

В цих номінаціях обов’язково приймати участь у двох видах робіт! 

1. Модна жіноча зачіска на довгому волоссі (2 види робіт):  

1-й вид – денна зачіска; 

2-й вид – модна вечірня зачіска.  

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ 

2. Весільна зачіска: 

1-й вид – престиж – зачіска для гала-вечора.  

2-й вид – престиж – зачіска для нареченої.  

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ 

3. Технічна жіноча зачіска на короткому волоссі:  

1-й вид - Креативна зачіска (Ladies Creative Style)  

2-й вид – Вечірня зачіска (Ladies Hair By Night)  

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ 

НОМІНАЦІЇ ЗГІДНО З АВТОРСЬКИМИ ПРАВИЛАМИ СПУ 

1. Комерційна зачіска з елементами плетіння. 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ 

2. Сучасна салонна зачіска Тема "Світське життя". 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ 

3. Фантазійна зачіска із елементами пострижених виробів. Тема вільна. 

ПРОФІ, БЕЗ ПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ, СТУДЕНТИ 

4. Модна жіноча укладка «Голлівудська хвиля». 

ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ, 

5. Комерційна салонна стрижка. 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ 

6. Жіночий модний образ. Full Fashion Look.  

ПРОФІ, БЕЗ ПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ 



7. Модна жіноча укладка «Стильний хвіст».  

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ 

8. Стильне фарбування. 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ 

9. Фарбування Expert Blond (чистий блонд)  

ПРОФІ, БЕЗ ПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ 

10.  Весільна комерційна зачіска.  

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ 

11.  Зачіска для HAIR SHOW. Тема "Український етно стиль". 

ПРОФІ, БЕЗ ПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ 

12.  Сучасні текстури. 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ 

13.  Жіноча комерційна стрижка на довгому волоссі. 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ 

14.  Креативне фарбування 

ПРОФІ, БЕЗ ПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ 

 

НОМІНАЦІЇ ДЛЯ УЧНІВ: 

1. Сучасна салонна зачіска. Тема "Світське життя". 

2. Комерційна салонна стрижка. 

3. Весільна зачіска (Сучасна зачіска!). 

4. Комерційна зачіска з елементами плетіння. 

5. Модна жіноча укладка «Голлівудська хвиля». 

6. Сучасні текстури. 

7. Жіноча комерційна стрижка на довгому волоссі. 

8. Стильне фарбування. 

9. Фантазійна зачіска з елементами пострижених виробів. Тема вільна. 

 

 

 

 

 

 



НОМІНАЦІЇ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ ПРАВИЛАМИ ОМС 

1. Модна жіноча зачіска на довгому волоссі (2 

види робіт) 

 

1-й вид. Денна зачіска 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ. 

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

  

1. Довжина волосся – до плеча або довша. Градуювання волосся 

факультативно. Мінімальна різниця довжини волосся – 10 см, крім чубчика. 



2. Колір. Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою. Члени 

журі/Старійшини перевірять дотримання цього правила. Кольорові спреї 

заборонені. 

3. Інструменти для укладки. Дозволено використання будь-яких інструментів для 

укладки, включаючи шпильки для волосся, під час виконання роботи. Після 

закінчення роботи зняти з волосся усі інструменти для фіксації (шпильки, затискачі 

і т.д.) 

4. Укладка. 60% волосся повинно вільно спадати вниз. 

5. Засоби. Дозволено використання усіх фіксуючих засобів. 

6. Прикраси. Заборонено використання будь-яких прикрас для волосся. 

7. Члени журі. Члени журі оцінюють загальне враження від зачіски та кольору. Судді 

повинні мати можливість бачити зачіску на всіх ракурсах фото (див.вище вимоги 

до фото) 

8. Критерії оцінки. Форма, Колір, Гармонійність образу 

9. Оцінки. Максимум – 30 балів, Мінімум – 25 балів. 

 

2-й вид. Модна вечірня зачіска. "Evening Style" 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ 

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

  Довжина волосся – до плеча чи довша. Градуювання волосся факультативно. Мінімальна 

різниця довжини волосся – 10 см, крім чубчика. 

1. Колір. Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою. Члени журі/Старійшини 

перевірять дотримання цього правила. Кольорові спреї заборонені. 



2. Інструменти для укладки. Дозволено використання будь-яких інструментів для 

укладки. 

3. Засоби. Дозволено використання всіх засобів. 

4. Пастижі. Використання пастижів заборонено. 

5. Підтримка зачіски. Засоби підтримки зачіски заборонені. 

6. Прикраси. Прикраси заборонені. 

7. Члени журі. Члени журі оцінюють загальне враження зачіски та кольору. Судді 

повинні мати можливість бачити зачіску на всіх ракурсах фото (див.вище вимоги до 

фото) 

8. Критерії оцінки. Форма, Колір, Гармонійність образу. 

9. Оцінки. Максимум – 30 балів, Мінімум – 25 балів. 

2. Весільна зачіска. (2 види робіт) 

1-й вид – престиж - зачіска для Гала-вечору. 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ. 

ПРИКЛАД РОБІТ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волосся моделі може бути будь-якої довжини за бажанням учасника змагань. Пастижі 

та прикраси не повинні покривати більше 30% поверхні голови моделі і мають бути 

прикріплені до волосся моделі. Закінчена зачіска має підходити, наприклад, для урочистого 

гала-вечора. Закінчена зачіска має відрізнятися від вечірньої «Evening Style». 

1. Колір. Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою. Члени 

журі/Старійшини перевірять дотримання цього правила. Кольорові спреї заборонені. 

2. Члени журі. Члени журі оцінюють загальне враження Престиж-зачіски для Гала- 

 вечора. Судді повинні мати можливість бачити зачіску на всіх ракурсах фото (див.вище 

вимоги до фото) 

3. Нарощування. Нарощування волосся заборонено, перуки заборонені. 

4. Критерії оцінки: Форма, Колір, Гармонійність образу. 

5. Оцінки. Максимум – 30 балів, Мінімум – 25 балів. 

2-й вид - Престиж - Зачіска для нареченої.  

ПРИКЛАД РОБІТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники виконують технічну зачіску нареченої на довгому волоссі, орієнтуючись на 

загальний закінчений образ (total look). Учасники можуть використовувати ножиці для 

підчищення кінчиків волосся. 

1. Довжина волосся – до плеча чи довша. Градуювання волосся факультативно. 

Мінімальна різниця довжини волосся – 10 см (за винятком чубчика). 

2. Колір. Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою. Члени журі /Старійшини 

перевірять дотримання цього правила. Кольорові спреї заборонені. 

3. Інструменти для укладки. Дозволено використання будь-яких інструментів для 

укладки. 

4. Засоби. Дозволено використання будь-яких засобів. 

5. Пастижі. Використання пастижів заборонено. 

6. Підтримка зачіски. Засоби підтримки зачіски заборонені. 

7. Прикраси. Дозволено використання не більше 2-х прикрас, які не повинні покривати 

понад 20% поверхні голови. 

8. Нарощування. Нарощування волосся заборонено. 

9. Члени журі. Члени журі оцінюють загальне враження зачіски, стилю та кольору. Судді 

повинні мати можливість бачити зачіску на всіх ракурсах фото (див.вище вимоги до 

фото) 

10. Критерії оцінки: Форма, Колір, Гармонійність образу. 

11. Оцінки. Максимум – 30 балів, Мінімум – 25 балів. 

 

 



3. Технічна жіноча зачіска на короткому волоссі 

1-й залік – Креативна зачіска 

Жіночі майстри – комбінована категорія (Ladies Creative Style) 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ. 

Нарощування волосся заборонено. 

1. Інструменти для укладки. Дозволено використання будь-яких інструментів для 

укладки. 

2. Інструменти для гоління. Гоління голови манекена заборонено. 

3. Засоби для укладки. Дозволено використання всіх фіксуючих засобів. 

4. Колір. Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою. Кольорові спреї 

заборонені. 

5. Підтримка зачіски. Використання будь-яких засобів підтримки зачіски 

заборонено. 

6. Доповнення зачіски. Нарощування волосся, пастижі та декоративні елементи 

всіх видів заборонені. 

7. Рисунок. Заборонено малювати на шкірі манекен-голови.  

8. Члени Журі. Члени Журі оцінюють загальне враження від зачіски та кольору. 

Судді повинні мати можливість бачити зачіску на всіх ракурсах фото (див.вище 

вимоги до фото) 

9. Критерії оцінки: Форма, Колір, Чистота виконання. 

10. Оцінки. Максимум – 30 балів, Мінімум – 25 балів. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКЛАДИ РОБІТ:  

 

 

 

 

 

 



2-й залік – Вечірня зачіска 

Жіночі майстри-комбінована категорія (Ladies Hair By Night) 

Манекен-голова 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ. 

1. Інструменти для укладки. Дозволено використання будь-яких інструментів для 

укладання. 

2. Інструменти для гоління. Забороняється використовувати інструменти для 

гоління манекен-голів. Мінімальна довжина волосся має становити 2см. 

3. Колір. Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою. Члени 

журі/Старійшини перевірять дотримання цього правила. Кольорові спреї 

заборонено. 

4. Пастижі. Дозволяється використання не менше 1 і не більше 3 пастижів. 

- Діаметр кожного пастижа не повинен перевищувати 5 см, у всіх напрямках. 

- Довжина волосся на пастижах факультативна. 

- Після завершення роботи пастижі не повинні покривати більше 30% 

поверхні голови. Учасники можуть використовувати ножиці для підчищення 

кінчиків волосся. 

- Використання перук заборонено. 

5. Підтримка зачіски. Використання будь-яких засобів підтримки зачіски 

заборонено. 

6. Рисунок. Заборонено малювати на шкірі манекен-голови. 

7. Прикраси. Дозволено використання максимум 2-х прикрас, що покривають не 

більше 20% голови. 

8. Нарощування. Нарощування волосся заборонено. 

9. Члени Журі. Члени Журі оцінюють загальне враження від зачіски та кольору. 

Судді повинні мати можливість бачити зачіску на всіх ракурсах фото (див.вище 

вимоги до фото) 

10. Критерії: Форма, Колір, Чистота. 

11. Оцінки. Максимум – 30 балів, Мінімум – 25 балів. 

 

 

 

 



ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОМІНАЦІЇ ЗГІДНО З АВТОРСЬКИМИ ПРАВИЛАМИ СПУ 

4. Комерційна зачіска з елементами плетіння 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ 

Виконується на моделі. 

 Дозволяється накрутка, використання джгутів та будь-яких інших видів плетінь 

волосся, як елемент зачіски. Ці елементи мають складати не менше 30% зачіски. 

 Дозволено використання валика, як елемент підтримки зачіски. 

 Інструменти. Дозволено всі інструменти для укладки. 

 Препарати. Дозволено використання усіх препаратів. 

 Колір. Вибір кольорів за комерційною шкалою. Кольорові спреї заборонені. 

 Пастижі. Заборонено використовувати пастижі та перуки. 

 Нарощування волосся. Допускається використання нарощеного натурального 

волосся, не більше 15% від загального об’єму волосся. Нарощування виконується 

заздалегідь. Дозволений будь-який спосіб нарощування. 

 Прикраси. Дозволяється застосовувати прикраси (біжутерія) та доповнення до зачіски, 

що закривають волосяний покрив голови не більше ніж на 15%.  

 Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вище згаданих правил, каратимуться 

старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до чинного переліку 

порушень та штрафних санкцій. 

 Критерії оцінки: Авторська ідея, Колір, Форма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

  

  



  

 

5. Сучасна салонна зачіска. Тема "Світське життя" 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ 

Учасники виконують сучасну салонну зачіску на довгому, прямому волоссі. Зачіска має 

бути орієнтована на широкого споживача та придатна для комерційної пропозиції у салонах. 

Форма зачіски має відповідати сучасній моді та підкреслювати привабливість моделі. Зачіска 

не повинна бути схожою на вечірню зачіску в технічній та модній категоріях. Волосся 

зачіски може бути повністю припідняте. 30% зачіски може становити вільне (розпущене) 

волосся. Зачіска може бути як з проділом (якщо він є деталлю зачіски), так і без нього.  

 Колір. Можуть використовуватись один або кілька кольорів. Фарбування волосся є  

обов'язковою умовою. 

 Довжина волосся. Довжина волосся до плеча або довша. 

 Інструменти. Дозволено усі інструменти. 

 Препарати. Дозволено всі препарати для укладання та фіксації волосся. 

 Дозволено використання валика, як елемент підтримки зачіски. 

 Прикраси. Прикраси повинні відповідати виконаній зачісці та бути пропорційними в 

стосунку до неї. 



 Костюм, макіяж та аксесуари. Повинні відповідати сучасній моді. 

 Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вище згаданих правил, каратимуться  

старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до чинного переліку порушень 

та штрафних санкцій. 

 Критерії оцінки: Форма, Чистота виконання, Цілісність образу. 

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

  

 
 



  

 

6. Фантазійна зачіска з елементами пастижерних виробів. 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, Без поділу на категорії, студенти. 

Тема вільна.  

Учасники повинні дотримуватися наступних умов: 

 Довжина волосся. Вибір довжини волосся вільний. 

 Препарати. Дозволено усі препарати для укладки. 

 Колір. Вибір кольору вільний. 

 Інструменти. Дозволено всі інструменти для укладки. 

 Прикраси. Дозволяється застосовувати прикраси. 

 Пастижі. Дозволяється використовувати пастижі (штучні та натуральні матеріали). 

 Костюм, макіяж та аксесуари. Повинні наголошувати на цілісності образу. 

 Дозволяється використання кріплень для волосся: каркасів, шпильок, невидимок. 

 Заборонено: перуки, головні убори. 

Важливо! Учасники обов'язково виконують зачіску як доповнення до задуманого образу. 

 Остаточний зовнішній вигляд зачіски має бути об'ємним і гармонійно вписаним у 

загальну композицію (з волоссям моделі). 



 Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вище згаданих правил, каратимуться 

старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до чинного переліку 

порушень та штрафних санкцій. 

 Критерії оцінки: креативність, цілісність образу, складність виконання. 

ПРИКЛАДИ РОБІТ:  

  

  



  

 

7. Модна жіноча укладка “Голлівудська хвиля” 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ , ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ 

 Учасники виконують модну укладку з накрученого волосся. 

 Довжина волосся. Вибір довжини волосся вільний. 

 Колір волосся. Вибір кольору в комерційній шкалі. 

 Пастижі та нарощування волосся. Заборонено. 

 Прикраси. Заборонено використання прикрас, заколок, шпильок після  

закінчення роботи. 

 Заборонено використання валика та сітки як елемента підтримки укладки. 

 Інструменти. Дозволено всі інструменти для укладки. 

 Препарати. Дозволено використання всіх препаратів для укладки та фіксації  

волосся. 

 Костюм, макіяж та аксесуари. Повинні відповідати образу. 

 Критерії оцінки: Форма, Чистота виконання, Цілісність образу. 

 

 

 



ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

  

  



  

 

8. Комерційна салонна стрижка 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, УЧНІ. 

 Стрижка. До початку заліку вихідна довжина волосся не має значення. Волосся не 

повинно бути попередньо підстрижене та/або укладене. Довжина волосся має бути 

підстрижена мінімум на 5 см за наданий час. Довжина стрижки, що залишилася, 

повинна бути не більше 15-20 см.   

 Забороняється. Попередня окантовка волосся. 

 Інструменти для стрижки. Дозволено використання будь-яких інструментів для 

стрижки. 

 Колір. Дозволяється використовувати до 3 кольорів, що гармонійно поєднуються, 

включаючи базовий. Зелений, синій, червоний, фіолетовий та рожевий кольори 

дозволені. Кольорові спреї заборонені. Старійшини перевірять дотримання цього 

правила. 

 Інструменти для укладки. Дозволено використання будь-яких інструментів для 

укладки. 

 Нарощування волосся забороняється. 

 Препарати. Дозволено використання будь-яких засобів. 



 Прикраси. Декоративні елементи та елементи кріплення заборонені. 

 Дозволено використовувати манекен-голову з натуральним волоссям 

 Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вище вказаних правил, каратимуться 

старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до чинного переліку 

порушень та штрафних санкцій. 

 Критерії оцінки: Стрижка, Форма, Колір. 

ПРИКЛАД РОБІТ:  

  

  



  

 

9. Жіночий модний образ. Full Fashion Look 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, Без поділу на категорії. 

 Виконується на моделі. 

 Учасник створює повний модний образ (Full Fashion Look). Стрижка в категорії Full 

Fashion повинна виглядати як з обкладинок професійних модних журналів. 

 Довжина волосся. Без обмежень. 

 Колір волосся. Дозволено усі кольори, неонові кольори дозволені. 

 Заборонено. Використання кольорових спреїв. 

 Укладка волосся. Дозволено всі способи укладки. Не більше 20% волосся в укладці 

може становити текстура (використання накрутки, гофре і т.д.). 

 Нарощування волосся забороняється. 

 Прикраси. Заборонено використовувати прикраси та засоби кріплення волосся 

(затискачі, гумки тощо) 

 Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вище згаданих правил, каратимуться 

старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до чинного переліку порушень 

та штрафних санкцій. 

 Критерії оцінки: цілісність образу, авторська ідея, форма. 



ПРИКЛАД РОБІТ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Модна жіноча укладка «Стильний хвіст» 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ 

 Учасники виконують модну укладку на основі хвоста/пучка/ з прямого або накрученого 

натурального волосся. 10% зачіски можуть становити вільне (розпущене волосся) 

 Довжина волосся. Вибір довжини волосся вільний. 

 Колір волосся. Вибір кольору в комерційній шкалі. 

 Пастижі. Використання пастижів заборонено. 

 Інструменти. Дозволені усі інструменти для укладки. 

 Прикраси. Повинні відповідати виконаній зачісці та бути пропорційними. 

 Нарощування волосся заборонено. 

 Препарати. Дозволено використання усіх препаратів для укладання та фіксації 

волосся. 

 Костюм, макіяж та аксесуари. Повинні відповідати образу. Зачіска має бути виконана 

в модних тенденціях. 

ЗАБОРОНЕНО: використання будь-яких засобів підтримки зачіски (валики, сітки та ін.) 

 Критерії оцінки: Форма, Чистота виконання, Цілісність образу. 

 

 



ПРИКЛАД РОБІТ: 

  

  



  
 

Оилоиюло  

 

 

11. Стильне фарбування 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ. 

Фарбування – складовий елемент сучасної комерційної зачіски. У фінальній формі 

волосся має бути розпущеним. Після завершення роботи форма, текстура та стиль волосся 

повинні максимально виграшно підкреслити фарбування моделі. Фарбування повинне 

відповідати тенденціям моди. 

 Колір. Вибір марки барвника та кольору довільний. Градація кольору щонайменше у 

трьох тонах. Фарбування виконується у комерційних та пастельних тонах. В 

остаточному варіанті колір має бути гармонійним і відповідати модним тенденціям. 

Неонові кольори заборонені. Яскравий зелений, синій, червоний, фіолетовий та 

рожевий кольори заборонені,  

 Кольорові спреї заборонені. 

 Довжина волосся. Довжина волосся не коротше 15см від маківки. Стрижка 

виконується заздалегідь. 

 Укладка. 100% волосся повинні залишатися рівними і спадати вниз. 

 Пастижі. Прикраси із волосся заборонені. 



 Прикраси та засоби підтримки заборонені. 

 Нарощування волосся забороняється. 

 Препарати. Дозволено використання всіх препаратів. 

 Інструменти. Для укладки можна використовувати будь-який інструмент. Костюм, 

макіяж та аксесуари повинні відповідати даній номінації та образу в цілому. Макіяж 

виконується наперед. 

 Штрафні санкції. Недотримання вище вказаних умов каратиметься суддями у полі 

нарахуванням штрафних балів відповідно до чинного переліку штрафних санкцій. 

 Критерії оцінки: Ідея кольору у поєднанні з формою, Чистота виконання, Складність 

та унікальність техніки фарбування. 

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12. Фарбування EXPERT Blond (чистий блонд) 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, Без поділу на категорії. 

Модний відтінок блонд завжди вважався одним із найпопулярніших у своєму роді. Цього 

сезону відтінок блонд користується величезною популярністю серед молодих дівчат. 

100% волосся повинні залишатися рівними і спадати вниз. 

Форма, текстура та стиль волосся повинні максимально виграшно підкреслити 

фарбування моделі. Фарбування повинне відповідати тенденціям моди.  

 Довжина волосся. Від плечей та нижче. 

 Колір. Чистий рівномірний колір блонду в пастельних відтінках 8-10 рівня глибини 

тону. Вибір марки барвника та напрямок кольору на вибір. Градація кольору не більше 

двох-трьох тонів. В остаточному варіанті колір має бути гармонійним і відповідати 

модним тенденціям. 

 Кольорові спреї заборонені. 

 Стрижка та укладання виконується заздалегідь. 

 Пастижі. Прикраси з волосся заборонені. 

 Прикраси та засоби підтримки заборонені. 

 Нарощування волосся забороняється. 

 Препарати. Дозволено використання усіх препаратів. 

 Заборонена накрутка волосся. 

 Інструменти. Для укладки можна використовувати будь-який інструмент. 

 Костюм, макіяж та аксесуари. Повинні відповідати даній номінації та образу в 

цілому. Макіяж виконується наперед. 

 Штрафні санкції. Недотримання вище вказаних умов каратиметься суддями у полі 

нарахуванням штрафних балів відповідно до чинного переліку штрафних санкцій. 

 Критерії оцінки: Ідея кольору в поєднанні з формою, Чистота виконання, Складність 

та унікальність фарбування 

УВАГА! Заборонені яскраві, неонові та нижче 8 рівня кольори волосся. 

 

 

 



ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Весільна комерційна зачіска 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРА, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ 

 Виконується на моделі.  

 Учасники виконують традиційну модну комерційну зачіску нареченої на довге 

волосся. 

 Учасники можуть використовувати ножиці для підчищання кінчиків волосся. 

 Довжина волосся. Довільна. 

 Заборонено технічні елементи у зачісці! 

 Препарати: дозволено використання усіх препаратів. 

 Кольорові спреї заборонені. 



 Колір. Вибір кольору вільний. Фарбування волосся є обов'язковою умовою. 

 Пастижі. Використання пастижів заборонено. 

 Нарощування. Нарощування волосся заборонено. 

 Підтримка зачіски. Використання будь-яких засобів підтримки зачіски заборонено. 

 Інструменти. Дозволено усі інструменти для укладки. 

 Прикраси. Дозволяється застосовувати прикраси до зачіски, що відповідають 

весільному образу (20%). 

 Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вище згаданих правил, каратимуться 

старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до чинного переліку порушень 

та штрафних санкцій. 

 Критерії оцінки: Форма, Колір, Гармонійність образу. 

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

  



  

 

  



14. Зачіска для HAIR SHOW. Тема 

“Український етно стиль” 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, БЕЗ ПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ 

Пастижі та прикраси не повинні покривати більше 50% поверхні голови моделі і мають бути 

прикріплені до волосся моделі. Об'єм зачіски та прикрас без обмежень. Закінчена зачіска має 

відрізнятися від вечірньої зачіски. 

 Колір. Вибір кольору вільний. 

 Прикраси. Дозволяється застосовувати прикраси. 

 Пастижі. Дозволяється використовувати пастижі (не повинні покривати більше 50% 

поверхні голови моделі). Використання пастижів не є обов'язковою умовою. 

 Костюм, макіяж та аксесуари. Повинні підкреслювати цілісність образу. 

 Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вище згаданих правил, каратимуться 

старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до чинного переліку 

порушень та штрафних санкцій. 

 Критерії оцінки: Форма, Чистота виконання, Цілісність образу. 

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

  



  

 

  



  

 

15. Сучасні текстури 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ. 

 Учасники виконують модну укладку з накрученого волосся. 

 Заборонені технічні елементи укладки. 

 Довжина волосся. Вибір довжини волосся вільний. 

 Колір волосся. Вибір кольору вільний. 

 Пастижі. Прикраси з волосся заборонені. 

 Прикраси. Використання заколок, шпильок, прикрас після закінчення роботи 

заборонено. 

 Підтримка зачіски. Використання будь-яких засобів підтримки зачіски заборонено. 

 Інструменти. Дозволені усі інструменти для укладки. 

 Препарати. Дозволено використання усіх препаратів для укладки та фіксації волосся. 

 Костюм, макіяж та аксесуари. Повинні відповідати образу. 

 Критерії оцінки: Форма та чистота виконання, Авторська ідея, Цілісність образу. 

 

 



 

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

  

 

 



  

  

 

 



  

 

16. Жіноча комерційна стрижка на довгому волоссі 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ. 

 Учасники виконують модну стрижку з укладкою, характерну для клієнтів сучасного 

перукарського салону. 

 Фінальна робота має демонструвати техніку та ідею стрижки. 

 Форма стрижки повинна підкреслювати привабливість та індивідуальність моделі. 

 Забарвлення волосся виконується заздалегідь. Вибір кольору волосся вільний, у 

комерційній шкалі. В остаточному варіанті колір повинен гармонувати зі стрижкою. 

 Довжина волосся. Повинно бути зістрижено не менше 5 см волосся. В остаточному 

варіанті довжина волосся повинна бути нижче за плечі. 

 Нарощування волосся забороняється. 

 Забороняється попереднє окантовування волосся. 

 Інструменти. Дозволено усі інструменти для стрижки. 

 Інструменти для укладки. Дозволено усі інструменти для укладки. 

 Заборонено створення локонів. Начіс і тупірування, гофре в укладці заборонено. 

 Препарати. Дозволено використання будь-яких препаратів для укладки. 

 Прикраси заборонені. 

 Макіяж, костюм та аксесуари у діловому стилі. 



 Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вище згаданих правил, каратимуться 

старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до чинного переліку 

порушень та штрафних санкцій за ці порушення. 

 Критерії оцінки: Форма, Колір, Техніка виконання стрижки та укладки. 

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Креативне фарбування. 

КАТЕГОРІЇ: ПРОФІ, БЕЗ ПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ 

 Виконується тільки на манекен-голові з натуральним волоссям, або на моделі. 

 Колір. Вибір марки барвника та кольору довільний. Градація кольору не менше трьох 

тонів. В остаточному варіанті колір має бути гармонійним і відповідати модним 

тенденціям. Всі кольори, в тому числі і неонові, дозволені. 

 Заборонені кольорові спреї. 

 Довжина волосся. Довжина волосся може бути довгою або короткою. Стрижка 

виконується заздалегідь. 



 Укладка. 80% волосся повинні залишатися рівними і спадати вниз. 

 Пастижі. Прикраси з волосся заборонені. 

 Прикраси та засоби підтримки заборонені. 

 Нарощування волосся забороняється. 

 Препарати. Дозволено використання усіх препаратів. 

 Інструменти. Для укладання можна використовувати будь-який інструмент.  

 Костюм, макіяж та аксесуари повинні відповідати даній номінації та образу в 

цілому. Макіяж виконується наперед. 

 Штрафні санкції. Недотримання вище вказаних умов каратиметься суддями у полі 

нарахуванням штрафних балів відповідно до чинного переліку штрафних санкцій. 

 Критерії оцінки: Ідея кольору у поєднанні з формою, Чистота виконання, Складність 

та унікальність техніки фарбування. 

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

  



  

  

 

 

 

 



 Online чемпіонати: учасник відправляє 6 фотографій моделі:  

1 – фото моделі ДО. Вид спереду,  

2 – фото моделі ДО. Вид збоку,  

3 – фото моделі ДО. Вид ззаду,  

4 – фото моделі ПІСЛЯ виконання завдання номінації. Вид 

спереду,  

5 – фото моделі ПІСЛЯ виконання завдання номінації. Вид збоку,  

6 – фото моделі ПІСЛЯ виконання завдання номінації. Вид ззаду.  

 Фотошоп (редагування фотографій) заборонений. Учасник, 

який порушить правила буде дискваліфікований. 

 Вимоги до фотографій: до 4 МБ, фон – БІЛИЙ або ЧОРНИЙ.  

 Члени журі оцінюють загальне враження від зачіски та кольору. Судді 
повинні мати можливість бачити зачіску на всіх ракурсах фото (див. вище 

вимоги до фото) 
 Учасники, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами та 

призами. 

 

 

Додаткова інформація щодо проведення чемпіонатів за тел.: +38 097 894 40 09 

Реєстрація: https://www.spu-ua.com/ua/  

 

https://www.spu-ua.com/ua/

