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ПРАВИЛА УЧАСТІ В ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З НІГТЬОВОЇ ЕСТЕТИКИ 

2021-2022р. 

Всі конкурсні номінації проходять за правилами і критеріями, які розроблені Експертами 

нігтьової естетики України. Суддівська колегія Чемпіонату складається з почесних суддів 

міжнародної категорії, Вищої категорії, суддів 1-ї, 2-ї, 3-ї категорій, а також суддів-статистів 

(спостерігачів), що представляють різні нігтьові компанії. 

 

Учасником конкурсу може бути будь-який майстер з манікюру, моделювання або дизайну 

нігтів, що працює тільки на професійних матеріалах, а також студент, який подав заявку на 

участь і сплатив її. 

 

Участь в Чемпіонаті України з нігтьової естетики та його відбіркових турах - це боротьба за 

головний приз - титул ЧЕМПІОНА УКРАЇНИ. 
 

КАТЕГОРІЇ УЧАСНИКІВ 

 
1. У категорію «Студенти» відносяться учні і майстри-стажери, які працюють в сфері нігтьової 

індустрії до 1 року. При реєстрації просимо пред'явити диплом про освіту або довідку з 

місця навчання. 
 

2. У категорію «Юніори» відносяться майстри зі стажем роботи від 1 року до 2-х років. При 

реєстрації просимо пред'явити диплом про закінчення базового курсу. Ті майстри, які не 

можуть пред'явити диплом про свою освіту, відносяться до категорії «Майстри» і беруть 

участь на рівних умовах з іншими учасниками. У категорії «Юніори» не можуть виступати 

викладачі шкіл. 
 

3. У категорію «Майстри» відносяться майстри зі стажем роботи від 2-х до 5 років. 



4. У категорію «Профі» відносяться майстри зі стажем роботи від 5 років і більше. 
 

5. До категорії «Експерти» відносяться переможці переможці Чемпіонату України в категоріі 

«Профі» та члени суддівської колегії з нігтьової естетики. 
 

6. Майстри, чиї вимоги відповідають більш високій категорії, але заявили свою участь в 

нижчої категорії підлягають дискваліфікації, а результати конкурсу будуть переглянуті. 

 

7. Учасник,   який   став   призером   Чемпіонату   України   в   своїй категорії, автоматично 

переходить в категорію вище, незалежно від стажу роботи. 

 

8. Реєстрація команди відбувається при кількості учасників від 5 чоловік і більше. 

 
9. Оганізаторам конкурсів не дозволено об'єднання категорій. 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ І КРИТЕРІЇ УЧАСТІ В КОНКУРСІ 

 
• Дотримання правил техніки безпеки конкурсантами та їх моделями в зоні чемпіонату і за 

його межами. • Підготовка робочого місця. Дезінфекція робочої поверхні і інструментів 

обов'язковим. Металевий інструмент повинен бути стерильним, упакованим в крафт-пакети 

з індикатором стерилізації, правильно оформленим (підписати датою). Оргкомітет не надає 

засоби дезінфекції та стерилізації, учасник забезпечує себе ними самостійно. Оргкомітет не 

забезпечує гарячою водою, настільні лампи лампами для полімеризації гелю, а також 

адаптерами і перехідниками. 

 

• Дезінфекція рук конкурсанта і моделі обов'язкові. 

 
• Руки моделі повинні бути без травм, хвороб шкіри (герпес, бородавки, і т.д.). Нігтьова 

пластина моделі повинна бути чистою і здоровою. Наявність порізів і травм фіксується 

спостерігачами в «Nail check» до початку конкурсу. Після початку процедури Nail Check 

майстри не мають право будь-яким чином готувати руки моделей (підпилювати, шліфувати і 

т.д.). Робота до гонгу на конкурсному полі заборонена. 

 

• Для участі в конкурсі не допускаються моделі з ознаками інфекційних шкірних захворювань 

(бородавки, грибкові захворювання, короста, герпес та ін.). 

 
• На руках моделі не допускаються будь-які прикраси. 

 
• Категорично заборонено використання в зоні чемпіонату вогню. За використання відкритого 

вогню - дискваліфікація майстра. 

 
• Для художніх номінацій дозволено використання прикладів дизайну, виконаних на папері 

(ескіз). 

• Забороняється розбивати ескіз (композицію), на елементи (компоновка на один ніготь) для 

виконання конкурсного завдання. 

 
• Не допускається використання заготовок для художніх номінацій по дизайну нігтів, 

виконаних на типсах, а також на нігтях майстра. Дизайн за межами нігтьової пластини не 

оцінюється. Крім номінації 3D-дизайну. 

 

• Ніколи не використовуйте в художніх номінаціях по дизайну нігтів військову, релігійну, 

культову символіку. 



• Заборонено підписувати коробочки і наносити будь-які позначки на поверхню або всередині 

її в разі заочної участі майстра. Лише організатор має право позначити коробочку з дизайном 

порядковим номером після жеребкування. 

 

• Учасники починають і закінчують роботу по удару гонга. У разі, якщо учасник після удару 

гонга продовжує працювати, до нього застосовуються штрафні бали. 

 

• У випадку запізнення майстра до початку змагань майстер не штрафується і не підлягає 

дискваліфікації, але закінчує роботу по гонгу з усіма учасниками. 

 
• Моделям забороняється допомагати учасникам конкурсу. Так само заборонено розмова 

моделі з конкурсантом, і вихід моделі і конкурсанта за межі робочого місця. Недотримання 

Правил участі конкурсантом у конкурсі штрафується Суддівської колегією, на підставі 

інформації наданої спостерігачами, суддями - стажерами, які працюють в зоні змагань. 

 

• Заборонено використання мобільного телефону в зоні чемпіонату. 

 
• Після закінчення часу, відведеного на роботу, протягом 5 хвилин майстри залишають зону 

змагань, забираючи з собою всі свої речі, матеріали і інструменти, залишаючи за собою 

повний порядок на робочому місці. У разі залишеного брудного столу штраф 2 бали. 

 

• Суддівство може здійснюватися в закритій кабінці з прорізами для рук моделей, а також у 

відкритому залі. 

 

• Суддівство здійснюється в два етапи. Перший етап служить для оцінки загального враження, 

другий, більш детальна оцінка, відповідно до критеріїв конкурсу. У спірних моментах моделі 

можуть бути викликані додатково. 

 

• Модель не має право залишати зону суддівства до дозволу спостерігачів конкурсу! 

 
• Присудження Гран-Прі проводиться за сумарним балом призових місць з яких є 

обов'язковими 2 технічні номінації. 

 
• За участю в заочних номінаціях конкурсна робота повинна бути вислана поштою за тиждень 

до чемпіонату або надана безпосередньо для реєстрації в 1-й день чемпіонату до 10.00. 

Видача заочних робіт проводиться за пред'явленням паспорта або копії паспорта довіреною 

особою в останній день чемпіонату. Оргкомітет не несе відповідальності за збереження 

робіт після закінчення чемпіонату. 
 

• За участю в заочних номінаціях заборонено виставляти конкурсну роботу, яка вже брала 

участь в різних конкурсах України з нігтьової естетики. 

 

• Конкурсант може виставити будь-яку кількість робіт в заочних номінаціях. 

 
• Всі вище зазначені умови зберігають свою чинність і при умові участі в онлайн- версіі. 

Для участі онлайн пропонується обмежений перелік номінацій. Умови участі в версіі 

онлайн окремо зазначені. Коштування однієї номінації при умові участі онлайн 

– подвоюється. 
 

ШТРАФНІ БАЛИ 

 
У номінаціях, де конкурсант працює на моделі, при нанесенні травм моделям, в процесі 

виконання конкурсного завдання, в зоні кутикули, перепилювання натуральних нігтів і т.п., 

призначаються штрафні бали, кожним із суддів (5 балів). Одним із суддів виставляються 



штрафні бали в разі неприбраного робочого місця. Максимальна кількість штрафних балів - 

20 балів. 

Штрафні бали також призначаються в разі, якщо учасник після удару гонга продовжує 

працювати. 

При виконанні конкурсної роботи не по темі і не за правилами, призначаються штрафні бали, 

кожним із суддів. 
 

УЧАСНИК може бути дискваліфікований В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ: 

 
• Некоректна поведінка учасника і моделі в зоні змагань або в зоні суддівства. 

 
• Недотримання правил безпеки в зоні чемпіонату (Наприклад, використання вогню). 

 
• Недотримання правил стерильності і санітарних норм в зоні чемпіонату. 

 
• Самостійне покидання зони чемпіонату під час змагань. 

 
• Використання в роботі заборонених матеріалів або інструментів (обумовлених в даних 

вимогах) 

 
• Невідповідність майстра категорії. 

 

НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ 
 

1. Переможці номінацій нагороджуються призовим дипломом і медалями переможців. 

Номінації з поділом на категорії мають 3 призових місця. Номінації без поділу категорій 

мають 5 призових місць. 

 

ДЛЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ: 

 
2. Присудження ГРАН-ПРІ проводиться для категорій «Майстер» та «Профі» та 

Присудження Кубка «ЗОЛОТИЙ СТАРТ» проводиться для категорій «Студенти» та 

«Юніори» за сумарним балом призових місць, з яких є обов'язковими 2 технічні номінації 

моделювання нігтів, одна з яких Конкурсне моделювання нігтів «Французький манікюр» 

або Салонне моделювання нігтів "Французький манікюр" (будь-яка технологія і 

матеріал на вибір майстра), 1 технічна манікюрна номінація, 1 з номінацій гелями-лаками 

та 1 з творчих номінацій Фантазійне моделювання на манекен – руці, Художній розпис (в 

коробочках), Весільний образ. Тема «Букет нареченої», Креативний образ, один з 

Постерів. 

3. Нагороджується Гран-Прі Кубком Переможця. Кожне 1-е місце відповідає 10 призовим 

балам, 2-е місце - 5 призовим балам, 3-е місце - 1 призовому балу. 

4. Звання «Краща команда» присуджується команді, яка зібрала більшу кількість призових 

місць. 

 
5. Званням «Кращий тренер» нагороджується тренер, який виставляє свою команду на 

різних відбіркових турах Чемпіоната України та бере участь у більшої кількості номінацій та 

призових мість. 



НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ 

Учасники, які приймають участь в категоріі «Експерт», можуть 

подавати заявку та приймати участь у будь – якої номінаціі, де є 

категорія «Профі». 

НОМІНАЦІЇ на конкурсному ПОЛІ (очні): 

 
1. Конкурсне моделювання нігтів (будь-яка технологія і матеріал на вибір майстра). 

«Французький манікюр», «Майстри», «Профі» - 1 година 20 хв. 

 
2. Салонне моделювання нігтів (будь-яка технологія і матеріал на вибір майстра). 

"Французький манікюр". - 1 година 30 хв. «Студенти», 1 година 20 хв «Юніори», 1 година 

10 хв. «Майстри», 1 година 10 хв. «Профі» 

3. Класичний жіночий манікюр - 60 хвилин «Студенти», 55 хвилин «Юніори», 50 хвилин 

«Майстри», 45 хвилин «Профі» 

 
4. Салонний чоловічий манікюр – 40 хвилин «Студенти», 35 хвилин «Юніори», 

30 хвилин «Майстри», 30 хвилин «Профі» 

5. Художній розпис на типсах. Тема «Світ снів і фантазій» - 60 хвилин - «Профі», 

«Майстри», «Студенти + Юніори» 

 
6. Сучасний СТИЛЕТ - «Профі», «Майстри», «Юніори» 90 хвилин 

 
7. Ідеальний градієнт гелями-лаками - «Профі», «Майстри», «Юніори + Студенти» 60 хв. 

 
8. Апаратний манікюр - «Профі», 30 хвилин «Майстри», 30 хвилин, «Юніори + Студенти» 35 

хвилин 

 

9. Створення ідеальної поверхні нігтьової пластини soak-of гелями у флаконі - «Профі» 

30 хвилин, «Майстри» 35 хвилин, «Студенти + Юніори» 40 хвилин 

10. Подіумний дизайн гелями-лаками на коротких нігтях - «Профі», «Майстри», 

«Студенти», «Юніори» 60 хвилин 

 
11. Комбінований Манікюр - «Профі», 25 хвилин «Майстри», 25 хвилин, «Юніори + 

Студенти» 30 хвилин 

 

12. Time Record French, не більше 30 хв. Без поділу категорій 

 
13. Аерографія на нігтях. Тема: «Модний принт». «Профі + Майстри» 30 хв. «Юніори + 

Студенти» 35 хвилин. 

 

14. Салонне покриття нігтів гелями-лаками. «Профі + Майстри» 25 хв. «Юніори» 30 

хвилин, «Студенти» 35 хвилин. 

 

15. Моделювання   нігтів   «Сучасний   мигдаль»   +   декоративний   френч. «Профі», 

«Майстри», «Юніори» 120 хвилин. 

 
16. Моделювання нігтів «Салонний мигдаль Glass French», Салонний мигдаль 

«Кришталевий френч». «Студенти», «Юніори», «Майстри» і «Профі» 



17. Модне салонне моделювання нігтів. «Профі  + Майстра» 1год 15 хв. «Юніори + 

Студенти» 1 година 30 хвилин. 

 

18. Салонне моделювання нігтів без опилу #Безопила Класичний мигдаль. (Техніка і 

матеріал на вибір майстра). Студент + Юніор (45 хв), Майстер (40 хв), Профі (35хв). 

 

19. Номінація «Нарощування на «Верхніх формах». «Студенти + Юніори», 60 хвилин, 

«Майстри + Профі» 45 хвилин. 

 
20. Чоловічий Креативний манікюр. «Студенти + Юніори», «Майстри + Профі». 60 хвилин 

 
21. Номінація «Пилочний манікюр у необрізній техніці». Категорії: "Профі" - 25 

хв., "Майстри" - 30 хв. , "Юніори" – 35 хв. 
 

НОМІНАЦІЇ ПОЗА КОНКУРСНОГО ПОЛЯ (заочні): 

 
Всі заочні номінаціі поділені на категоріі «Профі» «Майстри» ,«Юніори», 

«Студенти». 

 
22. Mix Media (в коробочках). Тема вільна. 

 
23. Розпис плоским пензлем (в коробочках). Тема «Вільна». Дана номінація має поділ 

на категорії: «Студенти», «Юніори», «Майстри» і «Профі». 

 

24. Постер. Тема «Кадр для Instagram». 1 ряд – на довгих нігтях, 2 ряд – на коротких 

нігтях. 

 
25. Постер. Тема ВІЛЬНА. Без поділу категорій. 

 
26. Аерографія в коробочках. Тема «Краса світів». Без поділу категорій. 

 
27. Номінація «Декорування предмета». Тема  «Світ природи». «Профі + Майстри», 

«Юніори + Студенти». 

 
28. 3-D Дизайн на одному Типсі. «Профі + Майстри», «Юніори + Студенти». 

 
29. Салонна ліпка. «Профі + Майстри», «Юніори + Студенти». 

 
30. Гелевий дизайн на 5 типсах. Тема «Родом з дитинства». «Профі + Майстри», 

«Юніори + Студенти». 

 
31. Інкрустація. «Профі + Майстри», «Юніори + Студенти». 

 
32. Дизайн на педикюрних типсах. Тема «Салонний Стильний педикюр». «Профі» 

«Майстри» ,«Юніори», «Студенти ». 

 
33. Фантазійне моделювання на манекен – руці. Тема вільна. 

 
34. Художній розпис (в коробочках). Тема вільна. 

 
35. Весільний образ. Тема «Букет нареченої» 

 
36. Креативний образ. Тема вільна. 

 
37. Аерографія на нігтях. Тема: "Національний принт". 

 
38. «Трафаретна аерографія. Заочна». Тема «Кохання у фантастиці». 
39. «Художня аерографія. Реалізм». Тема "Краса живого світу". 
40. Салонна аерографія. Заочна номінація. Тема: "Трендовий дизайн". 



Поділ на категорії «Студенти», «Майстри», «Профі» та «Юніори» в номінаціях можливо при 

подачі не менше 5-ти заявок в кожну категорію. Номінація на полі може бути скасована 

(знята) під час реєстрації менше 5 учасників. 

Більш детальну інформацію до основних вимог і критеріїв конкурсу учасник може 

отримати в оргкомітеті у суддівській колегії конкурсу. 

 

Також номінаціі поділяються на 
 

ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НІГТІВ: 
 

1. Конкурсне моделювання нігтів (будь-яка технологія і матеріал на вибір майстра). 

«Французький манікюр», 

2. Салонне моделювання нігтів (будь-яка технологія і матеріал на вибір майстра). 

"Французький манікюр". 

3. Сучасний СТИЛЕТ. 

4. Time Record French 

5. Моделювання нігтів «Сучасний мигдаль» + декоративний френч. 

6. Моделювання нігтів «Салонний мигдаль Glass French», Салонний мигдаль 

«Кришталевий френч». 

7. Салонне моделювання нігтів без опилу #Безопила Класичний мигдаль. 

8. Номінація «Нарощування на «Верхніх формах». 

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИДИ МАНІКЮРУ: 
 

1. Класичний жіночий манікюр. 

2. Салонний чоловічий манікюр. 

3. Апаратний манікюр. 

4. Комбінований Манікюр. 

 

 
ХУДОЖНІ ТА ТВОРЧІ НОМІНАЦІІ: 

 

1. Художній розпис на типсах. Тема «Світ снів і фантазій». 

2. Розпис плоским пензлем (в коробочках). Тема «Вільна». 

3. Гелевий дизайн на 5 типсах. Тема «Родом з дитинства». 

4. Художній розпис (в коробочках). Тема «Кінофестиваль». 

5. Креативний образ. Тема вільна. 

6. Весільний образ. Тема «Букет нареченої» 

7. Фантазійне моделювання на манекен – руці. 

8. Інкрустація. 

9. 3-D Дизайн на одному Типсі. 

10. Номінація «Декорування предмета». Тема «Світ природи». 

11. Аерографія в коробочках. Тема «Краса світів». 

12. Постер. Тема ВІЛЬНА. 

13. Постер. Тема «Кадр для Instagram». 

14. Mix Media. 

15. Аерографія на нігтях. Тема: «Модний принт». 

16. Модне салонне моделювання нігтів.  
17. Аерографія на нігтях. Тема: "Національний принт".  
18. «Трафаретна аерографія. Заочна». Тема «Кохання у фантастиці». 
19. «Художня аерографія. Реалізм». Тема "Краса живого світу". 
20. Салонна аерографія. Заочна номінація. Тема: "Трендовий дизайн". 

 
 



НОМІНАЦІІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕЛЕЙ ЛАКІВ: 
 

1. Ідеальний градієнт гелями-лаками. 

2. Створення ідеальної поверхні нігтьової пластини soak-of гелями у флаконі. 

3. Подіумний дизайн гелями-лаками на коротких нігтях. 

4. Салонне покриття нігтів гелями-лаками. 

5. Чоловічий Креативний манікюр. 

6. Дизайн на педикюрних типсах. Тема «Салонний Стильний педикюр». 

 
НОМІНАЦІІ NEW 

1. Пилочний мнікюр в необрезній техніці. 

 

 
УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАН – ПРІ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ: 

 

Наявність призових мість в 2 Технічних номінаціях – одна з яких Салонне чи 

Конкурсне моделювання французського маникюру гелем чи акрилем, 

1 Номінація з технічного манікюру, 1 номінація з використанням гелей-лаків, 1 

творча або художня номінація. Кількість номінацій не обмежена, або не меньш 

перелічених. При условии участия онлайн Гран-при не рассматривается. 

 
 

ПИС НОМІНАЦІЙ на конкурсному полі (очні): 

1. Конкурсне моделювання нігтів (технологія і матеріал на вибір 

майстра) «Французький манікюр». 

Завдання: За 1 годину 20 хв. Учасник повинен змоделювати конкурсні нігті «французький 

манікюр» будь-якою технологією на 1 руці моделі із застосуванням передових професійних 

препаратів. Допускаються будь-які техніки при виконанні роботи. Моделювання нігтів 

виконується тільки яскраво-білим, прозорим і будь-яким рожевим матеріалами без Шимера 

(блискіток і мерехтіння). Для досягнення ідеального натурального зовнішнього вигляду нігтів 

конкурсант може виконати подовження нігтьового ложа з використанням камуфлюючого 

матеріалу, який застосовується відразу після лінії посмішки прозорого матеріалу, який 

повинен використовуватися в зоні близько кутикули. Забороняється використання масла, 

кремів, поліруючих елементів для полірування нігтів. Перед конкурсом спостерігачі 

відзначають особливості рук моделей в «Nail check». 

 
 

Час виконання: 1 година 20 хвилин. 

Категоріі: майстри, профі 

№ Критерії Опис Бал 

  Оцінюється 1 рука  



1 Загальне 

враження 

Оцінюється професійність, чистота і точність моделювання нігтів: 

блиск, чіткість форми і лінія посмішки! Загальне враження від рук і 

нігтів. 

10 

2 Форма (вид 

зверху) 

Форма нігтя повинна бути квадратною. Кут збоку і вільного краю (при 

погляді прямо на ніготь, вид зверху) – 90 градусів. Бічні сторони нігтів 

повинні бути паралельні між собою і паралельні серединної лінії нігтя. 

Не допускається будь-яке «звуження» або «розширення» нігтів на 

вільному краї. 

5 

3 Довжина Довжина змодельованого вільного краю нігтя підбирається відповідно 

до довжини натурального нігтьового ложа. Довжина змодельованого 

вільного краю нігтя повинна відповідати ¾ довжини нігтьового ложа 

(вимірювання довжини по центру нігтя). 

5+5 

4 Прокольна 

арка нігтя 

Поздовжня арка нігтя повинна бути однаковою на всіх нігтях. Нігті 

повинні бути рівними, без вм'ятин або напливів. 

 
 

5 

5 Апекс Найвища точка вигину, апекс, повинен бути на ½ нігтьового ложа і мати 

однакову висоту. 

5 

6 Бокові 

сторони 

Бічні сторони штучного нігтя і бічні лінії натурального, повинні 

складати рівну пряму лінію, паралельну бічній осі пальця, СПРАВА. 

5 

Бічні сторони штучного нігтя і бічні лінії натурального повинні складати 

рівну пряму лінію, паралельну бічній осі пальця, ЛІВОРУЧ. 

5 

Бічні сторони вільного краю нігтя, повинні бути паралельними між 

собою і поверхнею нігтя (вид збоку). 

5 

7 Поперечна 

акра нігтя 

Поперечна арка нігтя (вид спереду) повинна бути рівномірною, 

симетричною і мати однаковий вигин на всіх нігтях 50% від повного 

кола. 

5 

Відповідність зовнішнього і внутрішнього вигинів, конкейв – конвекс 

повинні бути паралельні. Товщина нігтів в стресовій зоні не повинна 

перевищувати 1 мм. 

5 



Конвекс повинен плавно змінювати свою кривизну від кутикули до 

вільного краю без ям, горбів і напливів. Найвища точка повинна 

знаходитися по центру поперечної арки. 

5 

8 Торець нігтя, 

лінія волосся 

Товщина вільного краю нігтя (торець) повинна бути рівномірно тонким, 

однаковою на всіх нігтях. Товщина торця нігтів повинна відповідати 

загальноприйнятій поняттю «Конкурсні нігті», а саме, товщині волоса. 

5 

9 Лінія кутикули У зоні кутикули повинен бути плавний «вихід» штучного покриття. Тут 

повинен бути відсутнім перехід від натурального нігтя до штучного 

покриття. 

5 

10 Чистота 

роботи 

Відсутність пилу і бруду, слідів клею, лаку і інших матеріалів на руках 

моделі. 

5 

11 Техніка, 

контроль 

матеріалу 

Подовження нігтьового ложа з використанням камуфлюючого 

матеріалу, який застосовується відразу після лінії посмішки і прозорого 

матеріалу, який повинен використовуватися в зоні близько кутикули. 

При цьому не повинно бути видимого переходу між камуфлюючим і 

прозорим матеріалом, мармуровості, складок, міхурів. Рівномірність 

подовження: подовження камуфлюють матеріалами на всіх 5 пальцях 

має бути виконано так, щоб створювалося враження і ефект 

натурального нігтьового ложа, яке на всіх 5 пальцях має рівнозначне 

подовження, камуфлюючи різницю в довжині натурального нігтьового 

ложа. 

5 

Білий колір повинен бути рівним без ефекту «мармуру» і тіней. Також 

оцінюється вид з внутрішньої сторони вільного краю і колір в куточках 

лінії посмішки. 

5 

Оцінюється відсутність відшарувань. 5 

12 Лінія 

посмішки 

Лінія посмішки має бути чіткою. 5 

Лінія посмішки має бути симетричною на всіх нігтях. Вона не повинна 

являти собою пряму лінію. (Вуса посмішки) 

5 

Лінія посмішки має мати однакову форму і глибину. Більш високо 

цінується глибока лінія посмішки, але не глибше ½ довжини нігтьового 

ложа. 

5 

13 Поверхність Поверхня повинна бути ідеально гладенькою по всій площі 

змодельованих нігтів. На поверхні не повинно бути слідів пилки, ніготь 

повинен мати рівний блиск, без матовості, нерівностей, ворсинок і 

«острівців». Поверхня повинна являти собою «ефект скла». 

5 

14 Штрафні 

бали 

При нанесенні травм моделям, в процесі моделювання, в зоні 

кутикули, перепилювання натуральних нігтів і т.п., призначаються 

штрафні бали. 

20 

Максимальна кількість балів – 115. 



2. Салонне моделювання нігтів (технологія і матеріал на вибір 

майстра) «Французький манікюр». 

Дана номінація має поділ на категорії «Студенти», «Юніори», «Майстри», «Профі». 

 
Завдання: Категорія «Майстри» і «Профі» за 1 годину 10 хвилин, а категорія «Студенти» 1 

година 30 хв. І «Юніори» за 1 годину 20 хв повинні змоделювати салонні нігті «французький 

манікюр» будь-якої технології на 1-й руці моделі із застосуванням передових професійних 

матеріалів. Допускаються будь-які техніки при виконанні роботи, а також поєднання 

технологій і робота з камуфлюючими матеріалами. Моделювання нігтів може виконуватися 

яскраво-білим, білим, рожевим, прозорим або камуфлюючим матеріалами. 

Промальовування білої посмішкою гелями дозволена тільки в категорії «Студенти». 

Дозволяється використання масла, кремів, поліруючих складових для полірування нігтів, але 

не повинно бути залишків олії, крему та полірувальних засобів. Модель може бути зі знятим 

глянцем нігтьової пластини. Перед конкурсом спостерігачі відзначають особливості рук 

моделей в «Nail check». 

Час виконання: 70 хвилин «Майстри» і «Профі», 80 хвилин «Юніори», 90 хвилин 

«Студенти». 

 

 

№ Критерії Опис Бали 

 
1 

Загальне 

враження 

Професійно виконане салонне моделювання нігтів: блиск, чіткість 

форми і лінія посмішки. 

 
10 

 
 

 
2 

 
 

 
Форма 

Форма нігтя може бути квадратної, квадратно-овальної, 

(закругленою по кутах). Обрана форма повинна бути однаковою 

на всіх нігтях без відхилень. Бічні сторони нігтів при погляді зверху 

повинні бути паралельні між собою. Не допускається будь-яке 

«звуження» або «розширення» нігтів на вільному нігтьовому краї. 

Лінії вільного краю повинні бути ідентичні на всіх нігтях. 

 
 

 
10 



 
 
 

3 

 
 
 

Довжина 

Довжина змодельованого нігтя підбирається відповідно до 

довжини нігтьового ложа. Обрана довжина повинна бути точною і 

однаковою на вказівному, середньому і безіменному пальцях, 

мізинець повинен бути менше на 1,5-2 мм, великий палець – на 

1,5-2 мм більше. Довжина змодельованого вільного краю нігтя 

повинна відповідати ½ довжини нігтьового ложа (вимір 

відповідності довжини по центру нігтя). 

 
 
 

10 

 
 

4 

 
 
Продальна арка 

нігтя 

Поздовжня арка нігтя повинна бути однаковою на всіх нігтях. Нігті 

повинні бути рівними, без вм'ятин або напливів. Найвища точка 

вигину, апекс, може перебувати в проміжку від ½ нігтьового ложа 

до ½ змодельованого нігтя, але однаково на всіх нігтях і мати 

однакову висоту. 

 
 

10 

 
5 

 
Бокові сторони 

Бічні сторони модельованого вільного нігтьового краю повинні 

бути продовженням натуральної нігтьової пластини при переході в 

«зоні стресу» і складати рівну пряму лінію, паралельну бічній осі 

 
10 

  пальця. Бічні сторони повинні бути паралельними між собою (вид 

збоку). 

 

 
 
 

 
6 

 
 

 
Поперекова 

акра нігтя (згиб 

С – кривий) 

Поперечна арка нігтя (вид спереду) повинна бути рівномірною, 

симетричною і мати однаковий вигин на всіх нігтях 30% від 

повного кола. 

 
Відповідність зовнішнього і внутрішнього вигинів, конкейв – конвекс 

повинні бути паралельні. Конвекс повинен плавно змінювати свою 

кривизну від кутикули до вільного краю без ям, горбів і напливів. 

Найвища точка повинна знаходитися по центру поперечної арки. 

 
 
 

 
10 

 
 
7 

 

Вільний край 

нігтя (торець) 

Товщина вільного краю (торець нігтя) має бути рівномірною, 

однаковою на всіх нігтях. Вільний край нігтя повинен виглядати 

рівномірно тонким. Товщина торця нігтів повинна відповідати 

загальноприйнятій поняттю «Салонні нігті», а саме до 1 мм. 

 
 

10 

 
 

 
8 

 
 
Техніка, 

контроль 

матеріалу 

Оцінюється відсутність відшарувань, бульбашок повітря і 

«мармуру» в матеріалі. Рожевий колір може бути напівпрозорим, 

камуфлюючим і мати плавний перехід кольору від лінії усмішки до 

зони кутикули. Білий колір повинен бути рівним без ефекту 

«мармуру» і тіней. Також оцінюється вид з внутрішньої сторони 

вільного краю і колір в куточках лінії посмішки. 

 
 

 
10 

 
9 

 
Лінія кутикули 

У зоні кутикули повинен бути відсутнім перехід від натурального 

нігтя до штучного покриття. Тут не повинно бути видимого кордону 

матеріалу (товщини). 

 
10 

 
10 

 
Чистота роботи 

Відсутність пилу і бруду, слідів клею, лаку, олії та інших матеріалів 

на руках моделі. 

 
5 

 
11 

 
Лінія посмішки 

Повинна бути чіткою – 5б, симетричною на всіх нігтях – 5б, 

мати однакову форму і глибину – 5б. Вона не повинна являти 

собою пряму лінію. 

 
15 



 
 
13 

 
Верхнє 

покриття, 

глянець 

Поверхня повинна бути ідеально гладенькою по всій площі 

змодельованих нігтів. Фінішне покриття повинне бути нанесено 

рівномірно, без напливів. Ніготь повинен мати рівний блиск, без 

матовості і «острівців». 

 
 

5 

 
14 

 
Штрафні бали 

При нанесенні травм моделям, в процесі моделювання, в зоні 

кутикули, перепилювання натуральних нігтів і т.п., призначаються 

штрафні бали 

 
20 

Максимальна кількість балів – 115. 

 
 
 

3. Класичний жіночий манікюр 

Дана номінація має поділ на категорії «Студенти», «Юніори», «Майстри» і «Профі». 

 
Завдання: Для категорій «Майстри» і «Профі» виконання професійного обрізного салонного 

жіночого манікюру на одній руці з покриттям червоним лаком для нігтів двох пальців 

(великого і вказівного) і покриттям «французький манікюр» трьох пальців (середнього, 

безіменного і мізинця) (обов'язкове покриття нігтьової пластини напівпрозорим рожевим або 

тілесним бежевим лаком без «Шимера»). Для категорій «Студенти», «Юніори» покриття 

червоним лаком всіх 5 пальців. 

При виконанні процедури використовується класична техніка обрізного манікюру. Кожен 

учасник повинен мати свою модель з натуральними невідполірований нігтями. Шкіра 

навколо нігтів повинна бути в «запущеному» стані, щоб на момент суддівства, була очевидна 

різниця на обробленій і необробленій руках. Робота повинна бути виконана із застосуванням 

передових технологій на професійних препаратах, які використовуються в салонах. Перед 

конкурсом спостерігачі відзначають особливості рук моделей в «Nail check», також їх 

однаковість. Якщо руки моделі були заздалегідь підготовлені, або не є «складними» для 

виконання конкурсної роботи, учасника не допускають до змагання. Складність роботи з 

кутикулою додатково оцінюється до 10 балів. Модель для виконання класичного манікюру 

повинна мати натуральні нігті без покриття штучними матеріалами і без штучного 

подовження. 

Час виконання роботи: «Студенти» 60 хвилин, «Юніори» 55 хвилин, «Майстри» 50 хвилин, 

«Профі» 45 хвилин. 
 

Забороняється використовувати в конкурсній роботі шаблони і трафарети, масла і креми, 

використання гелів-лаків. 

№ Критерії Опис Бали 

  Оцінюється одна рука  

 
1 

 
Форма 

Форма нігтів може бути довільною, але однаковою на 5 

нігтях. 

 
5 

 
 

2 

 
 

Довжина 

Довжина вільного краю нігтя не повинна перевищувати 

5 мм і бути однаковою на всіх нігтях. Довжина повинна 

гармоніювати з формою нігтьової пластини. Довжина 

нігтьової пластини повинна бути пропорційно 

однаковою. 

 
 

5 



 
 
 
 

 
3 

 
 
 

 
Техніка (обробка шкіри 

навколо нігтів), зона 

кутикули 

Оцінюється технічність виконаної роботи. Шкіра навколо 

нігтів повинна бути без порізів, тріщин, задирок, а 

головне гладкою, тонкою, без слідів манікюрного 

інструменту. Обробка бокового (латерального) валика, 

синуси з лівого боку. 

 
 

5 

Обробка бокового (латерального) валика, синуси з 

правого боку. 

 
5 

Обробка зони кутикули. Задній валик (проксимальний) 

повинен бути рівним, без слідів від інструментів. 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Покриття нігтів 

«Французький манікюр» 

Французький манікюр виконується на 3-4-5 пальцях. 

Оцінюється покриття френч в натуральній гамі. 

 

Покриття рожевим / бежевим лаком має бути рівним, 

без патьоків, лінія в зоні кутикули повинна бути рівною, 

що повторює її форму. 

 
 

 
3 

Вільний край нігтів повинен мати яскравий, рівний білий 

колір, і не повинен перевищувати 1/3 загальної довжини 

нігтя. Торці нігтів обов'язково повинні бути покритими, 

під нігтями не повинно бути слідів лаку. 

 
 

3 

Лінія посмішки має бути рівною, симетричною, 

однаковою і чіткою на всіх нігтях. Вона не повинна 

являти собою пряму лінію. Форма посмішки в ідеалі 

повинна бути дзеркальним відображенням форми 

кутикули. 

 
 

3 

 
5 

 
Покриття нігтів лаком 

Покриття нігтів червоним лаком на 1-2 пальцях, має 

бути рівномірним, щільність кольору на всій поверхні 

нігтів повинна бути однаковою без підтікань. Покриття 

 
2 

  повинне бути виконане з урахуванням особливостей 

натуральної нігтьової пластини. 

 

У зоні кутикули лінія повинна бути рівною, що повторює 

її форму, відстань до покриття не повинно 

перевищувати 0,1 мм. Торці нігтів обов'язково повинні 

бути покритими. 

 
 

2 

 
6 

 
Чистота роботи 

Оцінюється чистота і акуратність роботи. Зі зворотного 

боку нігтів не повинно бути слідів лаку. Залишки лаку на 

руці моделі повинні бути відсутніми. 

 
5 

 
 
7 

 
 
Загальне враження 

Манікюр повинен бути виконаний чисто, також мати 

елегантний, природний вигляд без почервоніння. 

Пошкодження, заподіяні під час виконання манікюру, 

будуть враховуватися при виставленні балів. 

 
 

10 

 
 
8 

 
 
Складність роботи 

Шкіра навколо нігтів повинна бути в «запущеному» стані. 

Ступінь складності оцінюється в порівнянні з іншими 

роботами. 

 
 

10 



  
 
 
Покриття нігтів лаком 

(оцінювання студентів та 

юніорів) 

Покриття нігтів червоним лаком має бути рівномірним, 

щільність кольору на всій поверхні нігтів повинна бути 

однаковою без підтікань. Покриття повинне бути 

виконане з урахуванням особливостей натуральної 

нігтьової пластини. У зоні кутикули лінія повинна бути 

рівною, що повторює її форму, відстань до покриття не 

повинно перевищувати 0,5 мм. Торці нігтів обов'язково 

повинні бути покритими лаком. 

 
 
 
 

10 

 
9 

 
Штрафні бали 

При нанесенні травм моделям в процесі виконання 

конкурсної роботи призначаються штрафні бали. 

 
20 

Максимальна кількість балів – 63. 

 
 
 

4. «Салонний чоловічий манікюр» 

Дана номінація розділена на категорії: «Студенти», «Юніори», «Майстри» і «Профі». 
 

Час виконання роботи: «Студенти» 40 хвилин, «Юніори» 35 хвилин, «Майстри» 30 хвилин, 

«Профі» 30 хвилин. 
 

Завдання: Виконання професійного салонного чоловічого манікюру на одній руці з 

поліруванням нігтів. При виконанні процедури використовується будь яка техніка на вибір 

майстра манікюру. Кожен учасник повинен мати свою модель з натуральними 

невідполірований нігтями. Шкіра навколо нігтів повинна бути в «запущеному» стані, щоб, на 

момент суддівства, була очевидна різниця на обробленій і необробленій руках. Робота 

повинна бути виконана із застосуванням передових технологій на професійних препаратах, 

які використовуються в салонах. Дозволено застосування поліруючих складів. Перед 

конкурсом спостерігачі відзначають особливості рук моделей в «Nail check», також їх 

однаковість. Якщо рука моделі була заздалегідь підготовлена, або не є «складною» для 

виконання конкурсної роботи, учасника не допускають до змагання. Модель для виконання 

манікюру повинна мати натуральні нігті без покриття штучними матеріалами і без штучного 

подовження. Заборонено застосування масла і крему. 

№ Критерії Опис Бали 

  Оцінюється одна рука  

1 Форма Форма нігтів може бути довільною, але однаковою на всіх нігтях. 5 

 
2 

 
Довжина 

Довжина вільного краю нігтя не повинна перевищувати 1 мм і 

бути однаковою. Довжина повинна гармоніювати з формою 

нігтьової пластини. 

 
5 

 
 

3 

 

Техніка (обробки 

шкіри навколо 

нігтів), зона 

Оцінюється технічність виконаної роботи. Шкіра навколо нігтів 

повинна бути без порізів, тріщин, задирок, а головне гладкою, 

тонкої, без слідів манікюрного інструменту. 

 
 

5 

 кутикули Обробка бокового (латерального) валика, синуси з лівого боку. 5 

Обробка бокового (латерального) валика, синуси з правого боку. 5 

Обробка зони кутикули. Задній валик (проксимальний) повинен 

бути рівним, без слідів від інструменту. 

 

5 



 
 
4 

 
 
Поліровка 

Поверхня повинна бути ідеально відполірованою, гладенькою по 

всій площі нігтів. На поверхні не повинно бути слідів пилки. 

Полірування повинно представляти «ефект скла». (5 балів – 

зона кутикули і 5 балів – центральна частина нігтя). 

 
 

10 

 
5 

 
Поверхня 

Поверхня нігтя повинна бути гладкою, рівною, без розрізання. 

Не повинно бути видно слідів інструменту на нігтьовій пластині. 

 
10 

6 Чистота роботи Оцінюється чистота і акуратність роботи. 5 

 
 

7 

 
Загальне 

враження 

Манікюр повинен бути виконаний чисто, також мати елегантний, 

природний вигляд, без почервоніння. Пошкодження, заподіяні 

під час виконання манікюру, будуть враховуватися при 

виставленні балів. 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

Складність роботи 

Шкіра навколо нігтів повинна бути в «запущеному» стані. Ступінь 

складності оцінюється в порівнянні з іншими роботами. 

 
 

10 

 

9 
 

Штрафні бали 
При нанесенні травм моделям в процесі виконання конкурсної 

роботи призначаються штрафні бали. 

 

20 

Максимальна кількість балів - 75. 

 
 

 
5. Художній розпис. Тема «Світ снів і фантазій». 

Дана номінація розділена на 3 категорії: «Студенти + Юніори», «Майстри» і «Профі». 

 
Завдання: На конкурсному полі робота виконується на 5 типсах. Майстер повинен 

продемонструвати професійні можливості в області «Нейл-арту» на заздалегідь 

підготовлених 5-ти типсах, що відповідають розмірам природних нігтьових пластин. 

(Наприклад, № 6,3,4,3,0) і розкрити тему номінації. Довжина типс до 5 см, форма типсів 

довільна, але не фантазійна. Майстер заздалегідь готує типси до входу в зону змагань. 

Типси повинні бути гладкими, але без покриття. Типси повинні бути надані на планшеті, 

надійно зафіксовані для подачі робіт на оцінку, не склеєні між собою. Рекомендується 

заздалегідь продумати уявлення конкурсної роботи перед подачею для оцінювання суддями. 

Для цього конкурсант може задекорувати вільну зону навколо типсів. 

Дозволені акрилові, акварельні, гелеві фарби, лаки, сатинові і глянсові покриття. Дозволено 

використання фінішного гелевого покриття. Дозволені будь-які матеріали для художнього 

розпису на водній і спиртовій основі. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: використовувати заготовки, зразки на типсах, трафарети, аерографи, 

перекладні картинки, пір'я, стрази, манікюрний бісер. Перед конкурсом спостерігачі 

відзначають «Nail check». При недотриманні цих вимог учасник може бути 

дискваліфікований до початку змагань. 

 

В кінці роботи поверхня типсів повинна бути рівною, гладкою. 

 
Час виконання: 60 хвилин для всіх категорій. 



№ Критерії Опис Бали 

 
1 

 
Загальне враження 

Оцінюється загальне враження від роботи (гармонійність 

виконаного дизайну в цілому, чистота виконання, рівень 

роботи). Враховується довжина і форма типсів. 

 
10 

 
2 

 
Кольорове рішення 

Гармонія кольору, поєднання кольорів. Контрастність і 

читаність малюнка, підбір кольорів та їх поєднань. 

 
20 

 
3 

 
Оригінальність розкриття 

теми 

Робота повинна відрізнятися незвичайним підходом у 

виконанні розкритті теми номінації. Чи зміг майстер 

створити свій неповторний стиль роботи 

 
20 

 
 
4 

 
Якість виконання, 

чистота та акуратність 

дизайну 

Дизайн повинен бути читабельним, мати чистий вид. 

Оцінюється якість промальовування дрібних елементів 

дизайну, їх акуратність, детальність, а також чистота і 

якість їх виконання. 

 
 

20 

 
 
5 

 
 
Компоновка 

Оцінюється вміння складати елементи малюнка в єдине 

ціле на типсах. Співвідношення елементів дизайну на 

кожному Типсі, заповнення, перевантаженість малюнка 

або порожнеча. 

 
 

10 

 
6 

 
Композиція 

Оцінюється вміння уявити цілісний образ дизайну на всіх 

типсах, цілісність створеної картини, її динамічність, 

розвиток сюжетної лінії. 

 
10 

 
7 

Ступінь складності 

малюнка та різновид 

використаних технік 

 
Оцінюється тонкість роботи, акуратність, складність 

технік у виконанні дизайну. 

 
20 

 
8 

 
Штрафні бали 

За недотримання правил номінації, нефіксовані типси, 

використання заборонених матеріалів. 

20 

Максимальна кількість балів - 110. 

 
 

 

6. Номінація «Сучасний СТИЛЕТ». 

Дана номінація розділена на 3 категорії: «Юніори», «Майстри» і «Профі». 
 

Завдання: На одній руці моделі (на вибір майстра) виконати моделювання форми «СТИЛЕТ» 

за 90 хвилин. Робота виконується на формах, які можуть бути підготовлені заздалегідь, але 

не поставлені. У роботі можуть бути використані будь-які професійні технології і матеріали 

для моделювання нігтів на вибір майстра. Довжина вільного краю готового нігтя повинна 

бути не менше 2-х довжин нігтьового ложа і гармоніювати з рукою моделі. Готові нігті 

повинні бути покриті червоним або чорним кольором гелевого покриття (на вибір майстра). 

 

Заборонено використовувати: типси. 

 
Час виконання: 90 хвилин для всіх категорій. 



№ Критерії Опис Бали 

  Оцінюється одна рука  

 
1 

 
Загальне 

враження 

Оцінюється при першому проході моделі кожним суддею. 

Відображає загальний рівень виконаної роботи, гармонію і красу 

нігтів. 

 
10 

 
2 

 
Форма 

Форма повинна відповідати вимогам форми «Стилет». Повинна 

мати симетричні бічні сторони і однаковий кут звуження. 

 
5 

 

 
3 

 

 
Довжина 

Довжина змодельованого вільного краю нігтя повинна бути не 

менше 2-х довжин нігтьового ложа і на 2,3 і 4 пальцях - повинна 

бути однаковою. Довжиною нігтьового ложа прийнято вважати 

відстань від заднього валика до притиснутою подушечки пальця до 

вільного краю нігтя. 

 

 
10 

 
 
4 

 
 
Поздовжня арка 

Поздовжня арка повинна мати злегка вигнуту форму, рівномірний 

однаковий вигляд на всіх нігтях. Апекс (найвища точка нігтя) 

повинна розташовуватися на однаковій відстані від кутикули до 

стресової зони. 

 
 

5 

 
5 

 

Бокові сторони 

(Вид збоку) 

Бічні сторони повинні бути чітким продовженням бічних сторін нігтя, 

без напливів, запилів і викривлень, а також паралельні між собою і 

паралельними бічній осі пальця. 

 
5+5 

 
6 

Бокові сторони 

(Вид зі сторони 

долоні) 

 
Бічні сторони повинні бути симетричні, рівномірної товщини по всій 

довжині і бути не товще візитної картки. 

 
5+5 

 
 

7 

 

Поперечна 

арка (Вид з 

торця) 

Правильний, рівномірний вигин на всіх нігтях, арки повинен бути не 

менше 30%, симетричний (5б.). При вигляді з торця нігтя вигин 

зовнішньої і внутрішньої поверхні нігтя повинні мати плавну зміну 

кривизни на протязі від торця до кутикули (5б.). Найвища точка 

повинна знаходитися по центру вигину (5б.). 

 
 

15 

 
8 

 
Торець нігтя 

Торець нігтя повинен мати закінчений вигляд без заокруглень, вид 

точки. 

 
5 

 
9 

Область 

кутикули 

Лінія переходу штучного матеріалу в натуральний ніготь повинна 

бути непомітною ні для погляду, ні по відчуттю. 

 
5 

 
10 

 
Техніка 

Точність і чистота володіння технікою, що дозволяє виконати 

роботу відповідно салонної формі «Стилет». 

 
5 

 
 

 
11 

 
 

Гелеве 

покриття 

Покриття наноситься на обпиляні нігті одним з двох кольорів на 

вибір майстра - чорним або червоним. Не повинно бути напливів і 

затікань як в навколонігтьовій зоні (5б.), Так і під штучним краєм 

нігтя (5б.). Фінішне покриття повинне бути нанесено рівномірно, без 

напливів. Ніготь повинен мати рівний блиск, без матовості і 

«острівців» (5б). 

 
 

 
15 

 
12 

 
Чистота роботи 

Відсутність пилу і бруду, слідів клею, лаку, олії та інших матеріалів 

на руках моделі. 

 
5 

 
13 

 
Штрафні бали 

При нанесенні травм моделі в процесі опилу. При перепилюванні 

натурального нігтя. 

 
20 

Максимальна кількість балів - 100. 



7. Номінація "Ідеальний градієнт гелями-лаками". 

Дана номінація розділена на категорії: «Студенти», «Юніори», «Майстри» і «Профі». 

 
Завдання: За 60 хвилин учасники повинні виконати ідеальний градієнт будь-яким 

кольоровим гелевим покриттям на коротких нігтях (довжина нігтя від кутикули до торця не 

більше 2 см). Градієнт може бути виконаний тільки по горизонталі. Робота виконується на 

двох руках: на правій складне поєднання (наприклад, червоно-чорне, біло-малинове і інші 

висококонтрастні поєднання); на лівій руці - легкий варіант градієнта (наприклад, пастельні 

рожево-блакитний, бежево-рожевий, і інші низько контрастні поєднання). 

 

Час виконання 60 хвилин. 
 

Попередня підготовка: Робота виконується як на натуральних нігтях, нігтях, попередньо 

покритих основою під гель-лак так і на змодельованих акрилом або гелем (нігті можуть бути 

змодельовані прозорим або камуфлюють матеріалами). Манікюр повинен бути зроблений 

заздалегідь. 
 

Заборонено використовувати: акрилові фарби, аерограф, блискітки на гелевій основі, а 

також сухі блиски, пігменти, втирки, стрази. 
 

№ Критерії оцінки Опис Бали 

  Оцінюються обидві руки  

 
1 

Загальне 

враження 

Оцінюється загальне враження від роботи (чистота виконання, 

рівень роботи), довжина, форма. 

 
10 

 
2 

Кольорове 

рішення 

 
Гармонія кольору, поєднання кольорів. (Ліва / Права) 

 
10+10 

 
 

 
3 

 

Якість виконання, 

Чистота градієнту 

та акуратність 

роботи 

Градієнт повинен бути читабельним, мати чистий вид, плавність 

і пропорційність переходу від одного кольору до іншого. 

Градієнт виконується тільки в горизонтальному напрямку. Не 

допускається наявність слідів від інструментів, яким 

виконується градієнт. Оцінюється якість, акуратність, а також 

чистота покриття по всій поверхні нігтів.  (Ліва / Права) 

 
 

 
10+10 

 

4 

 

Чистота роботи 

Оцінюється чистота і акуратність роботи. Зі зворотного боку 

нігтів не повинно бути слідів матеріалу. Залишки кольору на 

руці моделі повинні бути відсутніми. (Ліва / Права) 

 

5+5 

 
 

5 

 
 

Покриття 

Поверхня повинна бути ідеально блискучою, фінішне покриття 

нанесено рівномірно. Ніготь повинен мати рівний блиск, без 

матовості і "острівців". При потраплянні світла на фінішному 

покритті повинен бути видимий ідеальний відблиск без 

розсіювань і заломлень. 

 
 

10 

 
6 

 
Складність 

Більш високо оцінюється багатобарвне і контрастне виконання. 

(Ліва /Права) 

 
10+10 

Максимальна кількість балів – 90 



8. Апаратний манікюр. 

Дана номінація розділена на 3 категорії: «Студенти + Юніори», «Майстри» і «Профі». 

 
Час виконання: «Студенти + Юніори» 35 хвилин, «Майстри» 30 хвилин і «Профі» 30 хвилин. 

 
Завдання: Учаснику необхідно зробити Апаратний Манікюр на одній руці моделі, інша рука 

залишається для порівняння недоторканою. 

Кожен учасник повинен мати свою модель з натуральними невідполірованими нігтями. Шкіра 

навколо нігтів повинна бути в «запущеному» стані, щоб, на момент суддівства, була 

очевидна різниця на обробленої і необробленої руках. Робота повинна бути виконана із 

застосуванням передових технологій на професійних препаратах, які використовуються в 

салонах. Перед конкурсом спостерігачі відзначають особливості рук моделей в «Nail check», 

також їх однаковість. Якщо руки моделі були заздалегідь підготовлені, або не є «складними» 

для виконання конкурсної роботи, учасника не допускають до змагання. Модель для 

виконання апаратного манікюру повинна мати натуральні нігті без покриття штучними 

матеріалами і без штучного подовження. Допускається модель без гендерних відмінностей 

(будь-якої статі). 

 

Заборонено використання ріжучих і колючих металевих інструментів, замочування рук у 

водних розчинах, використання крему і масла. 

№ Критерії оцінки Опис Бали 

  Оцінюється одна рука  

 
1 

 
Довжина 

Довжина вільного краю нігтя не повинна перевищувати 5 мм і 

бути однаковою. Довжина повинна гармоніювати з формою 

нігтьової пластини. 

 
5 

2 Форма Форма нігтів може бути довільною, але однаковою. 5 

 

3 
 

Область кутикули 
В області кутикули не повинно бути подряпин на нігтьової 

пластини, порізів і задирок. 

 

5 

4 Вид знизу Під нігтями не повинно бути слідів бруду та пилу. 5 

 

5 
 

Поверхність 
Поверхня нігтя повинна бути гладкою, рівною, без розрізання. 

Не повинно бути видно слідів інструменту на нігтьовій пластині. 

 

5 

 

6 
Загальне враження Манікюр повинен бути виконаний чисто, також мати елегантний, 

природний вигляд. 

 

10 

 
 
 
 

7 

 
 
 

 
Техніка (обробки 

шкіри навколо 

нігтів), зона 

кутикули 

Оцінюється технічність виконаної роботи. Шкіра навколо нігтів 

повинна бути без порізів, тріщин, задирок, а головне гладкою, 

тонкою, без слідів інструменту. Обробка бокового 

(латерального) валика, синуси з лівого боку. 

 
 

5 

Обробка бокового (латерального) валика, синуси з правого 

боку. 

 

5 

Обробка зони кутикули. Задній валик (проксимальний) повинен 

бути рівним, гладким, чистим, без слідів від інструменту. 

 

5 

8 Складність работи Шкіра навколо нігтів повинна бути в «запущеному» стані. 

Ступінь складності оцінюється в порівнянні з іншими роботами. 

 

10 



 
8 

 
Штрафні бали 

За недотримання правил номінації, при нанесенні травм 

моделям в процесі виконання конкурсної роботи призначаються 

штрафні бали. 

 
20 

Максимальна кількість балів - 60 

 
 

 

9. Номінація «Створення ідеальної поверхні нігтьової пластини 

soak - off - гелями у флаконі». 

Дана номінація розділена на 3 категорії: «Студенти + Юніори», «Майстри» і «Профі». 

 
Час виконання: «Студенти + Юніори» 40 хвилин, «Майстри» 35 хвилин і «Профі» 30 хвилин. 

 

Завдання: на попередньо підготовлених руках з манікюром виконати покриття на одній руці 

французький манікюр так, щоб за допомогою soak-off гелів у флаконі або гелів-лаків створити 

ідеальні пропорції нігтя з природним поздовжнім вигином. Тобто, необхідно вирівняти і 

сформувати без опилу штучну найвищу точку нігтя за допомогою гелів-лаків у флаконі. 

Друга рука для порівняння не повинна бути нічим покрита. Нігті повинні бути без вираженого 

поздовжнього вигину (наприклад, пласкі, трампліновидні, з нерівностями на поверхні і т.п.). 

Початково на руках моделі повинен бути виконаний манікюр. 
 

Дозволено участь на моделях, які були задіяні в номінаціях "Манікюр". Дозволено 

використання будь-якої кисті для промальовування «усмішки». 

 

Заборонено використання гелю в баночці, використовувати додаткову кисть, кисть для 

моделювання нігтів. 

 
№ 

Критерії 

оцінки 

 
Опис 

 
Бали 

  Оцінюється одна рука  

 

1 

 

Форма 

Форма вільного краю може бути довільною, але при цьому повинна 

відповідати формі рук і пальців, також бути чіткою, симетричною і 

однаковою на всіх пальцях рук. 

 

5 

 

2 

 

Довжина 

Довжина вільного краю повинна бути гармонійно поєднаною з 

довжиною і формою нігтів, також бути однаковою, пропорційною 

нігтьовій пластині на всіх пальцях, але не більше 5 мм. 

 

5 

 

 
3 

Створення 

продольного 

вигину нігтя 

(вид збоку) 

Побудова ідеального поздовжнього вигину нігтя гель-лаком або 

гелем у флаконі з метою створення найвищої точки вигину - апекса. 

Апекс повинен бути розташований на ½ нігтьового ложа, мати 

однакову висоту і перебувати чітко по центру поперечної арки. 

 

 
5+5+5 

 

4 

Поперечна 

арка (вид 

спереду) 

 
Поперечна арка нігтя повинна бути рівномірною, симетричною і мати 

однаковий вигин на всіх нігтях. 

 

5 



5  
 
 
 
 
 
 
Покриття 

нігтів 

«Французький 

манікюр» 

Оцінюється покриття френч в натуральній гамі в тон шкіри рук 

моделі. Покриття рожевим / бежевим soak-off гелем у флаконі 

(гелем-лаком) має повторювати архітектуру нігтьової пластини без 

підтікань. Лінія в зоні кутикули повинна бути рівною, що повторює її 

форму. 

 
 

5 

Вільний край нігтів повинен мати яскравий, рівний білий колір, і не 

повинен перевищувати 1/3 загальної довжини нігтя. Торці нігтів 

повинні обов'язково бути покритими, під нігтями має бути ретельно 

вичищено, без слідів гель-лаку, крему та інших матеріалів. Для 

промальовування «усмішки» допускається використання гель-лаку 

або гель-фарби. 

 
 

 
5 

Лінія посмішки має бути рівною, симетричною, однаковою і чіткою на 

всіх нігтях. Вона не повинна являти собою пряму лінію. Форма 

посмішки в ідеалі повинна бути дзеркальним відображенням форми 

кутикули. 

 
 

5 

 

6 

 
Фінішне 

покриття 

Поверхня повинна бути ідеально блискучою, фінішне покриття 

нанесено рівномірно. Ніготь повинен мати рівний блиск, без 

матовості і «острівців». 

 

5 

 
7 

 
Блик 

При потраплянні світла на найвищу точку НП - апекс, повинен бути 

видимим ідеальний «відблиск» без розсіювань і заломлень. 

 
5 

 
 
8 

 

Загальне 

враження 

Манікюр повинен бути виконаний чисто, також мати елегантний, 

природний вигляд без почервоніння і порізів. Камуфлююча основа 

повинна гармоніювати з кольором шкіри рук моделі. На руках не 

повинно бути видно залишків олії, лосьйону, крему. 

 
 

10 

Загальна кількість балів – 65 

 
 
 
 

10. Номінація «Подіумний дизайн гелями-лаками на коротких 

нігтях». 

Дана номінація розділена на категорії: «Студенти», «Юніори», «Майстри» і «Профі». 

 
Час виконання: 60 хв. 

 
Завдання: в цій номінації конкурсант повинен продемонструвати свою майстерність, за 

допомогою гелів-лаків і гель-фарб на нігтях, доповнюючи стильний образ. До початку 

змагань, Суддівська колегія готує модні образи, відповідно до яких майстри повинні виконати 

конкурсну роботу. До початку змагань на сайті СПУ Ви можете подивитися показ мод 

відомих дизайнерів. Перед початком змагання, випадковим методом вибирається один з 

образів з даного показу (подіумний образ моделі від кутюр), який і буде темою дизайну в 

даній номінації. Всім конкурсантам для роботи буде надано своє фото шляхом 

жеребкування. Час виконання роботи 1 година (60 хвилин), робота виконується на двох 

руках. Майстри повинні виконати комерційний дизайн гелями-лаками або гель-фарбами на 

коротких нігтях (довжина вільного краю не більше 5 мм.). Роботу можна виконати як на 

натуральних нігтях, так і на змодельованих акрилом або гелем, вони можуть бути 

змодельовані прозорим або камуфлюючими матеріалами. 



Можна використовувати аксесуари, дозволені фактури на поверхні, всі види технік, але не 

більше 30% від усього дизайну. 

№ Критерії оцінки Опис Бали 

 
1 

 
Загальне враження 

Оцінюється загальне враження від роботи (гармонійність 

виконаного дизайну в цілому, чистота виконання, рівень 

роботи). 

 
 

10 

 

2 
 

Кольорове рішення 
Гармонія кольору, поєднання кольорів. Контрастність і 

читаність малюнка, підбір кольорів та їх поєднань. 

 

10 

 

 
3 

 

Оригінальність та 

новаторство технік 

Робота повинна відрізнятися незвичайним, креативним 

підходом в розкритті теми. Чи зміг майстер створити свій 

неповторний стиль роботи в комерційному дизайні. 

 
 

10 

 
 
 
4 

 
Якість виконання, 

чистота та акуратність 

дизайну 

Дизайн повинен бути читабельним, мати чистий вид. 

Оцінюється якість промальовування дрібних елементів 

дизайну, їх акуратність, детальність, а також чистота і якість 

гелевого покриття по всій поверхні нігтів. 

 
 
 

10 

 
5 

 
Компоновка 

Оцінюється вміння складати елементи малюнка на нігті. 

Співвідношення елементів дизайну на кожному нігті, 

заповнення, перевантаженість малюнка або порожнеча. 

 
 

10 

 

6 
 

Композиція 
Оцінюється вміння уявити цілісний образ дизайну на всіх 

нігтях, цілісність створеної картини. 

 

10 

7 Складність Кількість і різноманітність використаних технік. 10 

 
8 

 
Довжина 

Довжина вільного краю нігтя не повинна перевищувати 5 мм 

і бути однаковою на всіх нігтях обох рук. Довжина повинна 

гармоніювати з формою нігтьової пластини. 

 
 

10 

 

9 
 

Форма 
Форма нігтів повинна бути квадратною. Допускається форма 

«м'який квадрат». 

 

10 

 
10 

 
Штрафні бали 

При нанесенні травм моделям, в процесі виконання 

конкурсної роботи, в зоні кутикули, перепилювання 

натуральних нігтів і т.п., призначаються штрафні бали. 

 
 

10 

Загальна кількість балів - 90 балів 

 
 
 

11. Номінація «Комбінований манікюр». 

Дана номінація розділена на 3 категорії: «Студенти + Юніори», «Майстри» і «Профі». 

 
Час виконання: «Студенти + Юніори» 30 хв, «Майстри» 25 хвилин і «Профі» 25 хвилин. 

 
Завдання: Необхідно виконати професійний салонний манікюр на одній руці моделі. Модель 

для виконання комбінованого манікюру повинна мати натуральні нігті без покриття штучними 

матеріалами. Модель допускається без гендерних відмінностей (будь-якої статі). 

 
При виконанні завдання використовується поєднання 2-х технік: використання фрезерного 

апарату + класичний обрізний манікюр. Кожен учасник повинен мати свою модель з 

натуральними невідполірованими нігтями. Шкіра навколо нігтів повинна бути в 

«запущеному» стані, щоб на момент суддівства була очевидна різниця на обробленій і 



необробленій руках. Робота повинна бути виконана із застосуванням передових технологій 

на професійних препаратах, які використовуються в салонах. Перед конкурсом спостерігачі 

відзначають особливості рук моделей в «Nail check», також їх однаковість. Якщо руки моделі 

були заздалегідь підготовлені, або не є «складними» для виконання конкурсної роботи, 

учасника не допускають до змагання.  Заборонено використання крему і масла. 

№ Критерії Опис Бали 

  Оцінюється одна рука  

 
 

1 

 
 

Загальне враження 

Манікюр повинен бути виконаний чисто, також мати 

елегантний, природний вигляд без почервоніння. 

Пошкодження, заподіяні під час виконання манікюру, будуть 

враховуватися при виставленні балів. 

 
 

10 

 
2 

 
Довжина 

Довжина вільного краю нігтя не повинна перевищувати 5 мм і 

бути однаковою. Довжина повинна гармоніювати з формою 

нігтьової пластини. 

 
5 

  Оцінюється технічність виконаної роботи. Шкіра навколо нігтів  

  повинна бути без порізів, тріщин, задирок, а головне гладкою,  

  тонкої, без слідів манікюрного інструменту. 5 

 
3 

Техніка (обробка 

шкіри навколо 

нігтів), зона кутикули 

 
Обробка бокового (латерального) валика, синуси з лівого боку. 

 

Обробка бокового (латерального) валика, синуси з правого 

боку. 

 

5 

  Обробка зони кутикули. Задній валик (проксимальний) 

повинен бути рівним, без слідів від інструменту. 

 

5 

4 Форма Форма нігтів може бути довільною, але однаковою 5 

 

5 
 

Чистота роботи 
Оцінюється чистота і акуратність роботи. Не повинно бути 

пилу і бруду під вільним краєм нігтя. 

 

5 

 
6 

 
Штрафні бали 

При нанесенні травм моделям, в процесі виконання конкурсної 

роботи, в зоні кутикули, перепилювання натуральних нігтів і 

т.п. 

 
20 

 
 

Максимальна кількість балів - 40. 

 
 

12. Time Record French. 

Дана номінація не має поділу на категорії. 

 
У даній номінації беруть участь будь-який бажаючий в незалежності від стажу роботи. 

 
Критерії оцінювання: 

 
1 - Загальне враження (20 балів) 

 
2 - Довжина білого френча не менше 5 мм (10) 

3 - Форма квадрат (10) 



4 - Поперечна арка 30% і більше (10) 

 
5 - Лінія посмішки (10) 

 
6 - Поздовжні арки однакові (10) 

 
7 - Глянцевий, рівна поверхня (10) 

 
Максимальна кількість балів - 80 + (10 балів залишається на бонусні бали або штрафні, 

наприклад, учасник виконав роботу за 20 хв.) 

Мета: продемонструвати свої вміння в моделюванні нігтів, за мінімальний час за 

представленими критеріями якості. 

 

Завдання: за 30 хв. і менш, учасники повинні змоделювати салонні нігті «французький 

манікюр» на 1-й руці моделі із застосуванням передових професійних препаратів. Нігтьова 

пластина повинна бути чистою, без залишків матеріалу. Допускаються будь-які техніки при 

виконанні роботи. Використовувані матеріали: гель, акрил, поєднання технік. Форма квадрат 

або м'який квадрат. Торець змодельованого нігтя повинен бути не більше 0,3 мм. 

Моделювання нігтьового ложа може виконуватися тільки камуфлюючими гелями або 

акрилом. При завершенні своєї роботи, учасник або його модель, піднімають руку, 

секундомір зупиняється, статист фіксує час закінчення роботи. 

 

Дозволяється: 

 
• в зоні кутикули використовувати прозорий або прозоро-рожевий матеріал. 

 
• використовувати в роботі білий або яскраво-білий моделюючий гель або акрил. 

 
• використання будь-яких базових і верхніх покриттів для нігтів. 

 
• використання фрезера; 

 
• підготовка нігтьової пластини до моделювання до старту; 

 
• використання масла і кремів для рук і нігтів, але не допускається залишків олії, крему та 

полірування складів. 

 

Забороняється: 

 
• використання типсів; 

 
• установка шаблонів до гонгу; 

 
• перманентний френч; 

 
• нанесення праймерів або базових покриттів на ніготь до гонгу. 

 
Перед конкурсом спостерігачі відзначають особливості рук моделей в «Nail check». 

 
Штрафні бали: 

 
травма бокових валиків (1 бал за кожен палець). 

 
Якщо учасник закінчує раніше, ніж 30 хв., за кожну хвилину +1 бал. 



Якщо учасник виконав роботу, наприклад, за 15 хв., але за критеріями оцінювання він 

набирає низьку кількість балів, при перемозі враховується загальна кількість балів. 

Оцінюватися суддями будуть тільки п'ять учасників які завершили роботу раніше за всіх. Три 

місця призові. 

Чемпіонське звання буде присвоєно тому, хто виконав моделювання нігтів одним з перших 

п'яти конкурсантів, вклавшись в 30 хвилин і менше, при цьому в повній відповідності з 

розглянутими раніше критеріями. 

 
 

 
13. Аерографія на нігтях. Тема: «Модний принт». 

Дана номінація розділена на 2 категорії: «Студенти + Юніори», «Майстри + Профі». 

 
Час виконання: «Студенти + Юніори» 35 хв, «Майстри + Профі» 30 хвилин. 

 
Завдання: На одній руці моделі за 30 хвилин Майстер повинен продемонструвати 

професійні можливості в аерографії на нігтях. Довжина і форма нігтів моделі довільна. 

Нігті моделі повинні бути гладкими штучними або натуральними. Руки моделі повинні бути 

вже з виконаним манікюром і покриті однотонним фоном (допускається різний фон на 

будьякому пальці), який передбачений майстром для виконання салонного дизайну з 

використанням аерографа. Дозволяється використовувати в роботі акрилові фарби, 

гельлаки та гель-лаки з блискітками. У роботі можуть бути використані сітка, мережива, різні 

трафарети. Допускається опрацювання деталей в дизайні до 10% ручним розписом, 

кольоровими гелями або декором для нігтів. В кінці роботи поверхня нігтя повинна бути 

глянсова або матова. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати зразки на типсах або на папері. Перед конкурсом 

спостерігачі відзначають особливості рук моделей в «Nail check». 

№ Критерії Опис Бали 

 
1 

 
Загальне враження 

Оцінюється загальне враження від роботи (гармонійність 

виконаного дизайну в цілому, чистота виконання, рівень 

роботи). 

 
10 

 

2 
 

Кольорове рішення 
Гармонія кольору, контрастність і чіткість малюнка, підбір 

кольорів та їх поєднань. 

 

20 

 

3 
 

Оригінальність (ідея) 
Новизна роботи, актуальність ідеї. Робота не повинна 

копіювати вже наявні і загальновідомі роботи. 

 

10 

 
4 

Якість виконання, 

чистота та акуратність 

дизайну 

Дизайн повинен бути читабельним, мати чистий вид, (а 

також враховується чистота навколо кутикули на шкірі рук). 

Оцінюється акуратність, детальність, якість їх виконання. 

 
20 

 

5 
 

Компоновка 
Оцінюється вміння складати елементи малюнка в єдине ціле 

на нігті. Співвідношення елементів дизайну на кожному нігті, 

 

10 

  заповнення, перевантаженість малюнка або порожнеча.  

6 Композиція Критерій оцінює цілісність створеного дизайну на нігтях. 10 



 

 
7 

 
Ступінь складності 

малюнка та різновид 

використаних технік 

У цьому критерії оцінюється поєднання різних видів технік: 

градієнти і об'ємні ефекти. Враховується глибина дизайну 

створеного за рахунок володіння майстром законами 

перспективи і світлотіні.  А також оцінюється 

багатоплановість, мініатюрність роботи у виконанні дизайну. 

 

 
30 

8 Верхнє покриття Нігті повинні мати рівномірне покриття: матове або блискуче. 10 

 

9 

 

Штрафні бали 

У разі наявності на руках моделі будь-яких шрамів, 

подряпин, гематом, татуювань, бородавок, опіків, 

родимих плям і т.п., що може послужити особливою 

прикметою. 

 

20 

Максимальна кількість балів – 120 

 
 

 
14. Салонне покриття нігтів гель-лаками. 

Дана номінація розділена на 3 категорії: «Студенти», «Юніори», «Майстри + Профі». 

 
Час виконання: «Студенти» 35 хвилин, «Юніори» 30 хв, «Майстри + Профі »25 хвилин. 

Манікюр та підготовка рук проводиться заздалегідь. 

Завдання: Учаснику необхідно зробити покриття гелями-лаками на натуральних нігтях: на 

лівій руці «Французький манікюр», а на правій руці – червоним – Студенти, чорним – 

Юніори, Білим – майстри та Профі однотонним кольором. 

 
Заборонено покриття щільно - пігментованими гелями - лаками для покриття нігтьового 

ложа в «французькому манікюрі», покриття з перламутром і блискітками, лакові покриття та 

використанням фарб. 

 
№ Критерії Опис Бали 

  Оцінюються обидві руки  

 
1 

 
Довжина 

Довжина вільного краю нігтя не повинна перевищувати 5 мм і 

бути однаковою на всіх нігтях обох рук. Довжина повинна 

гармоніювати з формою нігтьової пластини. 

 
10 

 

2 
 

Форма 
Форма нігтів може бути довільною, але однаковою на всіх нігтях 

обох рук. 

 

10 



 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

 
Оцінка 

Френчпокритття 

Французький манікюр виконується на лівій руці. Оцінюється 

покриття френч в натуральній гамі. Покриття рожевим / бежевим 

гелем-лаком має бути рівним, без підтікання, лінія в зоні кутикули 

повинна бути рівною, що повторює її форму (5б.). 

 
Вільний край нігтів повинен мати яскравий, рівний білий колір, і не 

повинен перевищувати 1/3 загальної довжини нігтя. Торці нігтів 

обов'язково повинні бути покритими (5б.). 

 
Лінія посмішки має бути рівною, симетричною, однаковою і чіткою 

на всіх нігтях. Вона не повинна являти собою пряму лінію. 

Форма посмішки в ідеалі повинна бути дзеркальним 

відображенням форми кутикули (5б.). 

 
 
 
 
 
 

5+5+5 

 

4 
Оцінка покриття 

червоним гелем 

Покриття нігтів кольоровим гелем-лаком на правій руці має бути 

рівномірним, щільність кольору на всій поверхні нігтів повинна 

 

5+5+5 

  бути однаковою без підтіканнь. (5б.). 

 
У зоні кутикули лінія повинна бути рівною, що повторює її форму, 

відстань до покриття не повинна перевищувати 0,1 мм. (5б.). 

Торці нігтів обов'язково повинні бути покритими (5б.). 

 

 
5 

 

Фінішне 

покриття 

Поверхня повинна бути ідеально блискучою. Фінішне покриття 

повинне бути нанесено рівномірно. Ніготь повинен мати рівний 

блиск, без матовості і «острівців». 

 
10 

 
6 

 

Область 

кутикули 

В області кутикули не повинно бути видимою товщини матеріалу. 

Матеріал повинен плавно переходити в натуральний ніготь. 

Неприпустимі підтікання гелю на шкіру. 

 
10 

7 Вид знизу Під нігтями не повинно бути слідів гелю, масла, пилу. 10 

 

8 
 

Поверхність 
Поверхня покриття повинна бути гладкою, рівною, без напливів. 

Лінія посмішки і білий гель не повинні контуруватися. 

 

10 

 
9 

 

Загальне 

враження 

Покриття повинне бути виконане чисто, також мати елегантний, 

природний вигляд. Не повинно бути видно залишків олії, 

лосьйону, крему. 

 
10 

Максимальна кількість балів – 100 

 
15. Моделювання нігтів «Сучасний мигдаль» + 

декоративний френч. 
 

Дана номінація розділена на категорії: «Юніори», «Майстри» і «Профі» Час 

виконання: 120 хв. 

Завдання: За 2 години учасник повинен виконати моделювання форми «сучасний мигдаль» 

+ декоративний френч, згідно передовим технологіям, на 1-й руці моделі (на вибір майстра). 

Із застосуванням передових професійних препаратів (будь-яким матеріалом для 

моделювання нігтів). Допускаються будь-які техніки при виконанні роботи. Робота 

виконується на формах, які можуть бути підготовлені заздалегідь, але не підставлені. Для 

досягнення ідеального зовнішнього вигляду нігтів конкурсант може виконати подовження 



нігтьового ложа з використанням камуфлюючого матеріалу, який застосовується відразу 

після лінії посмішки і прозорого матеріалу, який повинен використовуватися в зоні біля 

кутикули. Перед конкурсом спостерігачі відзначають особливості рук моделей в «Nail check». 

 
Дозволено застосування будь-якого декору, кольоровий акрил, гель; гель фарби; гель 

пасти. 

 
Заборонено: використовувати типси, акрилові, акварельні фарби, виконання барельєфу. 

 

№ Критерії Опис Бали 

  Оцінюється 1 рука  

 
1 

 
Загальне враження 

Оцінюється професійність, чистота і точність моделювання 

нігтів: блиск, чіткість форми і лінія посмішки! Загальне 

враження від рук і нігтів. 

 
10 

 

 
2 

 
 
Форма (вигляд 

зверху) 

Форма нігтя повинна мати вигляд подовжений мигдаль. 

Вільний край повинен бути симетрично звужений від лінії 

гіпоніхію до центральної лінії (вид зверху). Бічні сторони нігтів 

повинні бути симетрично завужені щодо серединної лінії нігтя 

(вид зверху). 

 

 
5 

 
3 

 
Довжина 

Довжина змодельованого вільного краю нігтя повинна 

відповідати 1 довжині змодельованого нігтьового 

ложа (вимірювання довжини по центру нігтя) 1: 1. 

 
5 

 
 
4 

 
Поздовжня арка 

нігтя 

Поздовжня арка нігтя повинна бути однаковою на всіх нігтях. 

Нігті повинні бути рівними, без вм'ятин або напливів. Найвища 

точка вигину, апекс, повинен бути на 1/3 змодельованого 

нігтьового ложа і мати однакову висоту. 

 
 

5 

 
5 

 
Бічні сторони 

Бічні сторони штучного нігтя і бічні лінії натурального повинні 

складати рівну пряму лінію, паралельну бічній осі пальця, 

СПРАВА. 

 
5 



  Бічні сторони штучного нігтя і бічні лінії натурального повинні 

складати рівну пряму лінію, паралельну бічній осі пальця, 

ЛІВОРУЧ. 

 
5 

Бічні сторони вільного краю нігтя, повинні бути паралельними 

між собою і паралельні верхньому контуру вільного краю нігтя 

(вид збоку). 

 
5 

 

6 
Форма (вигляд 

збоку) 

 

Кут скосу 60 град. Однаково на всіх п'яти пальцях. 
 

5 

7 Поперечна арка Поперечна арка нігтя (вид спереду) повинна бути рівномірною, 5 

 
 нігтя симетричною і мати однаковий V вигин на всіх нігтях 50% від 

повного овалу. 

 

Відповідність зовнішнього і внутрішнього вигинів, конкейв - 

конвекс повинні бути паралельні. Товщина нігтів в стресовій 

зоні не повинна перевищувати 1,5 мм. 

 
5 

Конвекс повинен плавно змінювати свою кривизну від кутикули 

до вільного краю без ям, горбів і напливів. Найвища точка 

повинна знаходитися по центру поперечної арки. 

 
5 

 

8 
Торець нігтя, лінія 

волосу 

Товщина вільного краю нігтя (торець) повинна бути рівномірно 

тонкою, однаковою на всіх нігтях. 

 

5 

 
9 

 
Лінія кутикули 

У зоні кутикули повинен бути плавний «вихід» штучного 

покриття. Тут повинен бути відсутнім перехід від натурального 

нігтя до штучного покриття. 

 
5 

 

10 
 

Чистота роботи 
Відсутність пилу і бруду, слідів клею, лаку і інших матеріалів на 

руках моделі. 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 

 
Техніка, контроль 

матеріалу 

Подовження нігтьового ложа з використанням камуфлюючого 

матеріалу, який застосовується відразу після лінії посмішки і 

прозорого матеріалу, який повинен використовуватися в зоні 

навколо кутикули. При цьому не повинно бути видимого 

переходу між камуфлюючим і прозорим матеріалом, 

мармуровості, складок, бульбашок. Рівномірність подовження: 

подовження камуфлюючими матеріалами на всіх 5 пальцях має 

бути виконано так, щоб створювалося враження і ефект 

натурального нігтьового ложа, яке на всіх 5 пальцях має 

рівнозначне подовження, камуфлюючи різницю в довжині 

натурального нігтьового ложа. 

 
 
 
 
 

5 

Оцінюється відсутність відшарувань бульбашок повітря і 

«мармуру» в матеріалі. 

5 

 
 

 
12 

 
 

 
Лінія посмішки 

Лінія посмішки має бути чіткою. 5 

Лінія посмішки має бути симетричною на всіх нігтях. Вона не 

повинна являти собою пряму лінію. 

 

5 

Лінія посмішки має мати однакову форму і глибину. Більш 

високо цінується глибока лінія посмішки, але не глибше ½ 

довжини нігтьового ложа. 

 
5 



13 Оригінальність 

задуму 

Робота повинна відображати власний стиль майстра. Вона не 

повинна копіювати вже наявні і загальновідомі роботи 

20 

14  
Якість виконання, 

чистота і 

акуратність дизайну 

Дизайн повинен бути читабельним, мати чистий вид. 

Оцінюється якість промальовування дрібних елементів 

дизайну, їх акуратність, детальність, а також чистота і якість їх 

виконання. 

20 

15 Кольорове рішення Гармонійність підбору кольорів і відтінків, використовуваних в 

роботі 

10 

16 Блиск поверхні Поверхня повинна бути ідеально гладенькою по всій площі 

змодельованих нігтів. На поверхні не повинно бути слідів 

пилки, нерівностей і ворсинок. Фінішне покриття повинне бути 

нанесено рівномірно, без напливів. Ніготь повинен мати рівний 

блиск, без матовості і «острівців» («ефект скла»). 

5 

    

 

 
17 

 

 
Штрафні бали 

При нанесенні травм моделям, в процесі моделювання, в зоні 

кутикули, перепилювання натуральних нігтів, в разі наявності 

на руках моделі будь-яких шрамів, подряпин, гематом, опіків, 

родимих плям і т.п., що може послужити особливою прикметою. 

 

 
20 

Максимальна кількість балів - 155. 

 
 
 

16. Моделювання нігтів "Салонний мигдаль GLASS FRENCH", 

"Салонний мигдаль" Кришталевий Френч". 

Дана номінація розділена на 4 категорії: «Студенти», «Юніори», «Майстри» і «Профі». 

 
Час виконання: «Студенти» 100 хвилин, «Юніори» 90 хв, «Майстри» 75 хвилин, «Профі» 75 

хвилин. 

 
Завдання: За відведений час учасник на одній руці моделі (на свій вибір) повинен виконати 

моделювання нігтів форми «Салонний мигдаль», в якому вільний край прозорий з ідеальною 

лінією посмішки, а нігтьове ложе може бути покрито кольоровим гель-лаком чи змодельовано 

кольоровим матеріалом. Можливо застосування будь-якого декору або промальовування на 

вільному прозорому краї, але не більше 20%. Допускаються будь-які техніки при виконанні 

роботи. Робота виконується на формах, які можуть бути підготовлені заздалегідь, але не 

підставлені. Модель може бути зі знятим глянцем нігтьової пластини. Перед конкурсом 

спостерігачі відзначають особливості рук моделі в nail-check. 

 
Дозволено: Можливе використання масел, кремів, але після закінчення роботи не повинно 

бути видимих залишків олії, крему. 

 
Заборонено: використовувати типси. 



 
 
 
 
 

№ Критерії Опис Бали 

  Оцінюється одна рука  

 

1 
Загальне 

враження 

Оцінюється професійність, чистота, точність моделювання нігтів, 

блиск, чіткість форми і лінія посмішки. 

 

10 

 

2 
Форма (вигляд 

зверху) 

Форма нігтя повинна мати вигляд «мигдаль». Вільний край повинен 

бути рівномірно звужений від лінії гіпоніхію до центральної лінії. 

 

5 



 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Довжина 

Довжина змодельованого вільного краю нігтя повинна відповідати 

довжині подовженого нігтьового ложа (вимірювання довжини по 

центру нігтьового ложа, а вільний край від лівого або правого 

синуса до кінця вільного краю А = В) 

 

 
 
 
 
 

5 

 

 
4 

 
 

Поздовжня 

арка нігтя 

Поздовжня арка нігтя повинна бути однаковою на всіх нігтях. Нігті 

повинні бути рівними, без вм'ятин або напливів. Найвища точка 

вигину, апекс, може перебувати в проміжку від 1/2 нігтьового ложа 

до 1/2 змодельованого нігтя, але однаково на всіх нігтях і мати 

однакову висоту. 

 

 
10 

 
 
 

5 

 
 
 

Бічні сторони 

Бічні сторони змодельованого вільного краю повинні плавно 

сходитися до лінії 1. Бічні сторони повинні бути паралельними між 

 
 
 
 
 

собою. S = H 

 
 
 

10 

 
 
 
6 

 

 
Поперечна 

арка нігтя 

Поперечна арка нігтя (вид спереду) повинна бути рівномірно 

симетричною і мати однаковий вигин на всіх нігтях 30% від повного 

кола. Відповідність зовнішнього і внутрішнього вигину, конкейв - 

конвекс -повинні бути паралельні. Конвекс повинен міняти свою 

кривизну від кутикули до вільного краю без ям, горбів і напливів. 

Найвища точка повинна знаходитися по центру поперечної арки. 

 
 
 

10 

 
 

7 

 
Вільний край 

нігтя 

Товщина вільного краю (торець нігтя) має бути рівномірною, 

однаковою на всіх нігтях. Вільний край нігтя повинен виглядати 

рівномірно тонким. Товщина торця нігтя повинна відповідати 

загальноприйнятому поняттю «салонні нігті», а саме до 1 мм. 

 
 

10 

 
8 

Техніка. 

Контроль 

матеріалів. 

 

Подовження нігтьового ложа з використанням кольорових гелей- 

лаків, які застосовуються відразу після лінії посмішки. 

 
5 

  Вільний край модельованого нігтя повинен бути прозорим, при 

цьому не повинно бути бульбашок. Дизайн в прозорому френчі 

допускається до 20% 

 
5 

9 Лінія кутикули У зоні кутикули повинен бути плавний "вихід" штучного покриття. 5 

 

10 
 

Чистота роботи 
Відсутність пилу, бруду, слідів клею, лаку і інших матеріалів на 

руках 

 

5 

11 Лінія посмішки Лінія посмішки має бути чіткою 5 

  Лінія посмішки має бути симетричною на всіх нігтях. Вона не 

повинна являти собою пряму лінію. 5 

 



  Лінія посмішки має мати однакову форму і глибину. Більш високо 

цінується глибока лінія посмішки, але не глибше 1/2 довжини 

нігтьового ложа. 

 
5 

12 
Оригінальність 

задуму 

Робота повинна відображати власний стиль майстра. Вона не 

повинна копіювати вже наявні і загальновідомі роботи. 20 

 

 
13 

 

 
Блиск поверхні 

Поверхня повинна бути ідеально гладенькою по всій площі 

змодельованих нігтів. На поверхні не повинно бути слідів пилки, 

нерівностей і ворсинок. Фінішне покриття повинне бути нанесено 

рівномірно, без напливів. Ніготь повинен мати рівний блиск, без 

матовості і "острівців" ("ефект скла") 

 

 
5 

 
 

14 

 
 

Штрафні бали 

При нанесенні травм моделям, в процесі моделювання, в зоні 

кутикули, перепилювання натуральних нігтів, в разі наявності на 

руках моделі будь-яких шрамів, подряпин, гематом, опіків, родимих 

плям і т.п., що може послужити особливою прикметою. 

 
 

5 

Максимальное количество баллов 115. 

 
17. Номінація: Модне салонне моделювання нігтів. 

 
Дана номінація розділена на 2 категорії: «Студенти + Юніори», «Майстри + Профі». 

 
Час виконання: «Студенти + Юніори» 90 хв, «Майстри + Профі» 75 хвилин. 

 
Завдання: За відведений час учасник на одній руці моделі повинен виконати модні салонні 

нігті будь-якої довжини і форми з сучасним трендовим салонним дизайном. Дизайн може бути 

виконаний всередині нігтя або на його поверхні будь-якими кольоровими матеріалами. 

№ Критерії Опис і умови виконання Бали 

 

1 

 
Загальне 

враження 

Нігті повинні бути популярними і відповідати останнім трендам моди. 

Дизайн нігтів повинен привернути увагу. Враховується складність 

роботи. Оцінюється стан шкіри (манікюр) без задирок і травм. 

 

10 

 
2 

 
Архітектура 

Головний критерій - однаковість форми (квадрат, овал, мигдаль, 

балерина і т.д. та відповідність критеріям обраної форми, довжини і 

місця розташування апекса. 

 
20 

 

3 

 

Дизайн 

Дизайн повинен бути трендовий, оригінальний, авторський, 

акуратний та чистий. Повинно бути присутнім бачення майстра 

компонування, композиції і колірного рішення. 

 

10 

Максимальна кількість балів 30. 

 
Дозволено: Будь-який декор (стемпінг, наклейки, втирка, інкрустація, ліплення, аеропуфінг і 

т.д.). 



18. Салонне моделювання нігтів без опилу # Безопилу (техніка і 

матеріал на вибір майстра). 

Дана номінація має розподіл на 3 категорії: Студент + Юніор (45 хв), Майстер (40 хв), Профі 

(35 хв). 

 
Завдання: За призначений час учасники повинні змоделювати нігті без обпилювання поверхні 

в стилі Naturel або Nude будь-якими професійними сучасними матеріалами в будь- якій техніці. 

Завдання виконується на одній руці моделі, на вибір майстра. 

 
Використання пилки дозволено тільки в області вільного нігтьового краю з метою 

надання форми і довжини вільного краю нігтя. 

 

Заборонено обпилювати поверхню на будь-якому етапі моделювання архітектури 

штучного нігтя. 

 

Модель може бути зі знятим глянцем нігтьової пластини. 

 
Дозволено використання масла, але по завершенню роботи не повинно бути його залишків. 

 
На підсумкову оцінку впливатиме правильно підібраний матеріал (щільність), з огляду на 

особливості нігтьової пластини, тобто початковий її вид. 

 
Кінцевий результат повинен справляти приємне враження від нігтів і не мати потреби в 

перекритті кольором. Нігті (матеріал) повинен бути в гармонії з кольором шкіри рук. 

 
Заборонено використання верхніх форм, полірувальних пилок і блоків, фрезера. 



 
 

 

№ 
Критерії 

оцінки 

 

Опис 
 

Бали 

 
1 

 

Загальне 

враження 

Професійно виконане салонне моделювання нігтів: блиск і чіткість 

форми. Приємне враження від нігтів. Гармонія кольору нігтів і 

шкіри рук. 

 
10 

 

 
2 

 

 
Довжина 

Довжина вільного краю повинна бути не менше 8 мм і бути 

однаковою на всіх нігтях. Обрана довжина повинна бути точною і 

однаковою на вказівному, середньому і безіменному пальцях, 

мізинець повинен бути менше на 1,5 мм, великий палець на 1,5 мм 

більше. 

 

 
5 



 
3 

 
Форма 

Форма мигдалевидна, повинна бути однаковою на всіх нігтях. Бічні 

сторони, при огляді зверху, повинні бути рівномірно звужені. При 

погляді збоку бічні сторони повинні бути паралельні між собою. 

 
5 

 
4 

Поздовжня 

арка нігтя (вид 

збоку) 

Найвища точка повинна знаходитися чітко по центру поперечної 

арки змодельованого нігтя. Апекс повинен бути розташований на 

½ нігтьового ложа. 

 
5 

 
5 

Поперечна 

арка (вид 

спереду) 

 

Поперечна арка нігтя повинна бути рівномірною, симетричною на 

всіх нігтях і мати однаковий вигин всіх нігтів. 

 
5 

 

6 
Вільний край 

нігтя 

Товщина вільного краю (торець нігтя) має бути рівномірною, 

вільний край повинен бути тонким, а саме до 1 мм. 

 

5 

7 Область В області кутикули не повинно бути видимої товщини матеріалу. 5 

 кутикули Матеріал повинен плавно переходити в натуральний ніготь.  

8 Вигляд знизу Під нігтем не повинно бути слідів: гелю, олії, пилу. 5 

 
9 

Техніка, 

контроль 

матеріалу 

 

Оцінюється відсутність відшарувань, бульбашок і «мармуру в 

матеріалі». 

 
5 

 
10 

 
Штрафні бали 

При нанесенні травм в процесі моделювання, потрапляння 

матеріалу на шкіру. Заборонено кінцевий запил змодельованих 

нігтів 

5 

Максимальна кількість 50 балів. 

 
 
 

19. Номінація «Нарощування на «Верхніх формах» 

 
ЗАВДАННЯ: 

Категорія: Студенти і Юніори за 60 хвилин, Майстри і Профі за 45 хвилин повинні наростити 

салонні нігті на одній руці (на вибір майстра). 

Форма на вибір майстра. 

Використання технік на вибір майстра - будівельний гель, полігель (акрігель), крем-гель, гель- 

лакова система. 

Кольорове виконання на вибір майстра - прозорі, камуфлюючі, кольорові. 

Внутрішній декор. Використання різних сучасних прийомів в акваріумному дизайні. 

Заповнення декору допускається до 50% штучного нігтя. Опил 

в техніці зубчастого і роторного інструменту. 

 
Дозволено 

Підготувати нігті заздалегідь (з манікюром) 

Підбір типс за розмірами. Використання 

масел. 

 
Заборонено наносити базу на натуральний ніготь заздалегідь. 



№ Критерії оцінки Опис Бали 

 
1 

 
Загальне 

враження 

Оцінюється загальне враження від роботи в цілому 

(гармонійність форми, дизайн, чистота виконання і рівень 

роботи) 

 
10 

2 Форма 
Форма повинна бути однаковою на всіх 5 нігтях. 

10 

 
3 

 
Техніка 

Володіння технікою «верхніх форм», особливостями ЇЇ 

застосування. 

 
10 

 

4 

 

Довжина 

Повинна бути не менше 1 довжини нігтьового ложа. Оцінюється 

довжина готових нігтів. З огляду на відповідність довжин мізинця, 

трьох середніх і великого пальця. Допускається 

середній довший безіменний і вказівного. 

 

5 

 
5 

 
Область кутикули 

Повинна бути без пошкоджень від опилу. Без видимої межі 

штучного матеріалу. 

 
10 

 
 

6 

 

 
Поздовжня арка 

нігтя (вид збоку) 

Повинна мати форму містка, не обтяжуючи зону кутикули. Мати 

плавний, без видимого переходу, контакт з натуральним нігтем в 

зоні кутикули. Висота апекса повинна бути однаковою на всіх 

нігтях. 

 
 

10 

7 Бічні сторони Повинні бути симетричними між собою. Повинні бути 

продовженням бічних сторін натурального нігтя, без перепилів, 

сходинок, провисань. 

10 

 
8 

Поперечна арка 

(вид спереду) 

Оцінюється рівномірність конкейва і Конвекса. Симетричність на 

всіх нігтях. 

 
5 

 
 
9 

 

Внутрішній вільний 

край 

У зоні гіпоніхію не повинно бути напливу матеріалу, травм від 

фрезера. Штучне подовження з внутрішньої сторони має бути 

без видимого переходу. Допускається застосування з 

внутрішньої сторони топа. 

 
 

10 

 

10 

 
Дизайн і 

оригінальність 

Оцінюється якість компонування застосовуваного декору. 

Багатогранність і фантазія майстра. Його здатність створити 

акваріумний ефект із застосуванням сучасних 

матеріалів. 

 

20 

 
11 

 
Поверхність 

Повинна бути ідеально гладкою, по всій площі нігтя. На поверхні 

не допускаються види декору. Фінішне покриття повинне мати 

дзеркальний блиск, без помутніння або залисин. 

 
5 

 
12 

 
Штрафні бали 

Не допускається нанесення травм пилкою або фрезером в 

процесі опилу штучних нігтів. 

 
5 

Загальга сума балів 105. 



20. Чоловічий креативний манікюр 

 
Дана номінація розділена на категорії: «Студенти + Юніори», «Майстри + Профі». 

Час виконання: 60 хв. 

Завдання: в цій номінації конкурсант повинен продемонструвати свою майстерність: за 

допомогою гелів-лаків і гель-фарб на руках моделі, зробити дизайн, який буде відповідати 

поняттю «Креативний чоловічий манікюр». 

Робота виконується на двох руках. Майстри повинні виконати креативний чоловічий дизайн 

гелями-лаками або гель фарбами. Робота виконується на руках моделі, із заздалегідь 

виконаним манікюром. Можна використовувати аксесуари, дозволені фактури на поверхні, всі 

види технік, але не більше 10% від усього дизайну. 

Додаткова оцінка буде проведена незалежною чоловічою командою судей після оцінки 

суддівської колегії та біде призначений додатковий Приз глядацької симпатії. 

 
№ Критерії оцінки Опис Бали 

 
1 

 
Загальне враження 

Оцінюється загальне враження від роботи (гармонійність 

виконаного дизайну в цілому, чистота виконання, рівень 

роботи). 

 
10 

 

2 
 

Кольорове рішення 
Гармонія кольору, поєднання кольорів. Контрастність і 

читаність малюнка, підбір кольорів та їх поєднань. 

 

10 

 
3 

 

Креативність і 

новаторство технік 

Робота повинна відрізнятися незвичайним, креативним 

підходом в розкритті теми. Чи зміг майстер створити свій 

неповторний стиль роботи в комерційному дизайні. 

 
10 

 
 

4 

 

Якість виконання, 

чистота і акуратність 

дизайну 

Дизайн повинен бути читабельним, мати чистий вид. 

Оцінюється якість промальовування дрібних елементів 

дизайну, їх акуратність, детальність, а також чистота і якість 

гелевого покриття по всій поверхні нігтів. 

 
 

10 

 
5 

 
Компонування 

Оцінюється вміння складати елементи малюнка на нігті. 

Співвідношення елементів дизайну на кожному нігті, 

заповнення, перевантаженість малюнка або порожнеча 

 
5 

 

6 
 

Композиція 
Оцінюється вміння уявити цілісний образ дизайну на всіх 

нігтях, цілісність створеної картини. 

 

5 

7 Складність Кількість і різноманітність використаних технік. 15 

 

8 
 

Довжина 
Довжина вільного краю нігтя не повинна перевищувати 1 мм і 

бути однаковою на всіх нігтях обох рук. 

 

5 

9 Форма Форма нігтів повинна бути овальної 5 

 
10 

 
Штрафні бали 

При нанесенні травм моделям, в процесі виконання 

конкурсної роботи, в зоні кутикули, перепилювання 

натуральних нігтів і т.п., призначаються штрафник бали 

 

Максимальна кількість 75 балів. 



22. Номінація «Пилочний манікюр у необрізній техніці» 

 
Категорії: «Профі», «Майстри», «Юніори» 

 

Завдання та умови: 

1. Час роботи: Категорії: "Профі" - 25 хв., "Майстри" - 30 хв. , "Юніори" – 35 хв. 

2. Перед началом роботи після проведення процедури нейл-чеку можна приклеювати 

одноразові абразиви на основу. 

3. Під час конкурсу Учасник, на будь-якій руці моделі, повинен виконати пилочний необрізний 

манікюр з поліруванням шкіри та нігтів, інша рука залишається недоторканою для 

порівняння. 

4. Під час роботи майстер зобов'язаний: дотримуватись санітарних норм, використовувати 

стерильний інструмент. Запечатаний крафт-пакет повинен бути на столі. 

5. У конкурсі використовуються професійні препарати. При виконанні процедури 

використовується тільки спеціальні пилки для обробки шкіри в техніці манікюру пиляння, 

пушер або апельсинова паличка з абразивними наклейками в індивідуальній упаковці. Для 

полірування нігтя допускається використання спеціальних засобів для полірування, які надалі 

повинні бути повністю видалені з проксимальної та латеральної складок, з-під вільного краю 

нігтя. 

6. Модель для виконання манікюру повинна мати натуральні нігті, без покриття штучними 

матеріалами та без штучного подовження. Кутикула та бічні валики повинні бути в запущеному 

відрослому/грубому стані, так щоб різниця після роботи була очевидною. Оцінюється якість 

манікюру однієї руки. 

 
Забороняється: 

2. Видалення кутикули на контрольній руці моделі як до конкурсу, так і після. 

3. Зріз кутикули різальним інструментом та використання ріжучого інструменту в цілому. 

4. Використання апарату та фрез для обробки навколонігтьової шкіри. 

5. Використання препаратів, що видаляють кутикулу Cuticle remover. 

 
Критерії Оцінювання 

№ Критерії Опис Бали 

1 Форма Нігті повинні мати однакову форму та довжину вільного 

краю на Конкурсній руці. Вільний край має бути 

однаково симетричним на кожному нігті. 

10 

2 Довжина Вибрана довжина має бути точною та однаково 

пропорційною довжині нігтьової пластини. Вона 

повинна гармонувати із довжиною нігтьової пластини. 

10 

3 Обробка 

кутикули 

(техніка) 

Кутикула має бути видалена по всьому периметру нігтя 

пилками. Область кутикули має бути оброблена рівно, 

без порізів і задирок. Не допускається залишків 

птеригію. Дозволяється легке почервоніння в області 

кутикули та акуратний залишок частини проксимальної 

складки. Обов'язкове полірування шкіри у зоні кутикули. 

5 



 Обробка 

бокових 

валиків 

(техніка) 

Шкіра валиків повинна бути без слідів зроговінь, порізів 

та нерівностей. Неприпустимо почервоніння шкіри на 

бічних валиках та порізи пилкою у точках вросту нігтя. 

Обов'язкове фінальне полірування шкіри. 

5 

Обробка 

шкіри 

Дистальної 

та 

Середній 

фаланг 

(техніка) 

Дистальна фаланга пальців має бути оброблена 

пилками і без слідів зроговіння. Полірування шкіри 

обов'язкове на всіх оброблених пилками ділянках. 

5 

4 Шліфовка 

та 

поліровка 

нігтя 

Ніготь має бути абсолютно гладким по всій площі 

натуральної пластини, без видимих борозд. На 

нігтьовій поверхні не повинно бути слідів пилки, 

нерівностей, рисок. Ніготь має блищати, як поверхня 

скла. 

10 

5 Загальне 

враження 

Професійність та чистота виконання пилочного 

манікюру (обробка кутикули, полірування нігтів). 

Загальне враження від рук та нігтів. 

10 

6 Сума балів  55 

7 Штрафні 

бали 

Штрафні бали виставляються за порізи, завдані під час 

роботи. За недотримання правил конкурсу. 

10 

 
 
 
 

 

НОМІНАЦІЇ ПОЗА КОНКУРСНИМ ПОЛЕМ (заочні) 
 

22. Мix media. Тема вільна. 

 
Конкурс по даній номінації проводиться серед готових робіт (учасники виконують роботу 

заздалегідь, а не в процесі конкурсу). Роботи надсилаються організатору конкурсу поштою 

за тиждень до конкурсу, або приносяться в день конкурсу в момент реєстрації учасників. 

 
Явка конкурсанта, що представляє роботу не обов'язкова. 

 
Конкурс проходить заочно. Дизайн виконується на типсах заздалегідь. Конкурсант повинен 

створити пошаровий багаторівневий дизайн на 10 типсах, використовуючи, як мінімум, 5 

різних технік і технологій (акваріумний, барельєф, розпис гелями, фарбами, 3-Д дизайн і т.д.). 

Вони розміщуються і кріпляться в закритій ємності (коробка, дисплей). Вони можуть бути 

куплені або виготовлені. Зверху ємність повинна бути закрита кришкою, яка обов'язково 

повинна відкриватися. Дно ємності повинно бути однотонним непрозорими. Можливе 

продовження дизайну на тлі коробки рукою майстра. Всі роботи конкурсантів повинні бути на 



100% готові до початку змагання. На типсах виконується дизайн з елементами внутрішнього 

дизайну і барельєфного ліплення, з елементами ручного розпису, у відповідності з темою. 

Кожен типс повинен бути скомпонований сам по собі і типси не повинні бути «склеєні» між 

собою. Допускається цілісний барельєф, але не більше, ніж на 2-х типсах.   Вихід елементів 

за межі тіпсів не більше 5 мм. В роботі дозволено використання наступних матеріалів: 

кольоровий акрил, акрил з блискітками, барвники для мономера, гелі для моделювання, 

кольорові гелі, акрилова фарба, аксесуари для дизайну. Номери типс повинні відповідати 

розмірам від 1 до 10 і відповідати нігтям правої і лівої рук. Наприклад, 8,6,5,6,3 + 3,6,5,6,8. 

Забороняється використання типсів одного розміру. Форма типсів - довільна. Конкурсант 

може виставити будь-яку кількість робіт. 
 

№ Критерії Опис Бали 

 
 
1 

Загальне враження Загальне враження від роботи в цілому. Враховується 

доповнення роботи фоном. Гармонійність, чистота виконання, 

рівень роботи. Компонування дизайну, як на кожній типсі, так і 

композиція в цілому. 

 
 
 
 

10 

 
 
2 

 

Техніка, чистота 

виконання 

Оцінюється якість володіння технікою. Більш високо 

оцінюються композиції, виконані з кольорового акрилу / гелю, а 

не з білого акрилу / гелю і надалі розмальовані фарбами. У 

внутрішньому дизайні не повинний переважати ручний розпис. 

 
 
 
 

20 

 
3 

 
Оригінальність ідеї, 

розкриття теми 

Виконана робота повинна відрізнятися незвичайним підходом 

у виконанні і розкритті теми номінації. Чи зміг майстер створити 

свій неповторний стиль роботи. 

 
 

20 

 
4 

 
Складність роботи 

Оцінюється різноманітність використовуваних технологій і 

технік при створенні mix media дизайну, майстерність володіння 

 

20 

  різними техніками, створення багатопланового 

«глибинного» дизайну. Оцінюється використання майстром 

законів перспективи. 

 

 
5 

 
Кольорове рішення 

Гармонія кольору, підбір кольорів і їх поєднання і рівновагу. 

Використання техніки створення світла -тіні. 

 

20 

 
6 

 
Компонування 

Уміння об'єднати елементи дизайну на типсах, їх заповнення, 

оцінюється перевантаженість або порожнеча роботи. 

 

10 

 

7 

 

Композиція 

Оцінюється цілісність створеної картини, її динамічність, 

розвиток сюжетної лінії. Оцінюється вміння уявити цілісний 

образ дизайну на всіх типсах. 

 
 

10 

 
8 

Наявність і якість 

виконання 

барельєфу 

Барельєф - об'ємний елемент дизайну. Його висота не повинна 

перевищувати 5 мм. Барельєфний дизайн не повинен 

перевантажувати загальний вигляд роботи. 

 
 

10 

 
 
9 

 

Чистота, читаність 

дизайну 

Цей критерій особливо актуальний для внутрішнього дизайну. 

Матеріал повинен бути рівномірно прозорим. Малюнок 

повинен мати чистий колір (не «брудний»), кордони кольору 

повинні чітко простежуватися. 

 
 
 
 

10 



 
10 

 
Штрафні бали 

Виконання конкурсної роботи не по темі і не за правилами, 

призначаються штрафні бали. 

 

10 

Максимальна кількість балів - 130. 

 
 
 

23. «Розпис плоским пензлем» (в коробочках). Тема вільна. 
 

Дана номінація має розподіл на категорії: «Студенти», «Юніори», «Майстри» і «Профі». 

 
Завдання: Необхідно виконати роботу плоским пензлем 90% і більше. Допускається 

промальовування тонким пензлем не більше 10%. 

 
Конкурс по даній номінації проводиться серед готових робіт (учасники виконують роботу 

заздалегідь, а не в процесі конкурсу). Роботи надсилаються організатору конкурсу поштою за 

тиждень до конкурсу, або приносяться в день конкурсу в момент реєстрації учасників. 

 
Явка конкурсанта, що представляє роботу не обов'язкова. 

 
Конкурс проходить заочно. Дизайн виконується на типсах заздалегідь. Вони розміщуються і 

кріпляться в закритій ємності (коробка, дисплей). Вони можуть бути куплені або виготовлені. 

Зверху ємність повинна бути закрита кришкою, яка обов'язково повинна відкриватися. Дно 

ємності повинно бути однотонним непрозорими. Можливо оформлення ємності і його фону 

будь-яким дизайном, виконаним рукою майстра. Всі роботи конкурсантів повинні бути на 

100% готові до початку змагання. Конкурсант повинен створити дизайн на 10 типсах в техніці 

розпису нігтів плоскою кистю. 

 

Дозволені кольорові гелі, гелі-лаки, гель-фарби, Лакові гелі, акрилові, акварельні фарби, 

лаки, сатинові і глянсові покриття (будь-які професійні матеріали для розпису). Дозволено 

використання фінішного гелевого покриття. 

 
Номери типс повинні відповідати розмірам від 1 до 10 і відповідати нігтям правої і лівої рук. 

Наприклад, 8,6,5,6,3 + 3,6,5,6,8. Типси не повинні бути склеєні між собою. Забороняється 

використання типсів одного розміру. Форма і довжина типсів - довільна. 

 

№ Критерії Опис Бали 

 

1 

 

Загальне враження 

Загальне враження від роботи в цілому. Гармонійність, 

чистота виконання, рівень роботи. Компонування дизайну, як 

на кожному типсі, так і композиція в цілому. 

 
 

10 

 
 
2 

 
Якість виконання, 

чистота і 

акуратність дизайну 

Дизайн повинен бути читабельним, мати чистий вид. 

Оцінюється якість промальовування дрібних елементів 

дизайну, їх акуратність, детальність, а також чистота і якість їх 

виконання 

 
 
 
 

10 

 
3 

 
Оригінальність ідеї, 

розкриття теми 

Виконана робота повинна відрізнятися незвичайним підходом 

у виконанні і розкритті теми номінації. Чи зміг майстер 

створити свій неповторний стиль роботи. 

 
 

10 



 
 

4 

 
 

Складність роботи 

Оцінюється використання різних художніх прийомів, кількість 

використовуваних        технік        розпису. Створення 

багатопланового    дизайну. Оцінюється використання 

майстром законів перспективи. Оцінюється майстерність 

володіння пензлем, мініатюрність роботи. Гармонійність. 

 
 
 
 
 
10 

 
5 

 
Кольорове рішення 

Гармонія кольору, підбір кольорів їх поєднання і рівновага. 

Використання техніки створення світла - тіні. 

 

10 

 
6 

 
Компонування 

Уміння об'єднати елементи дизайну на типсах, їх заповнення, 

оцінюється перевантаженість або порожнеча роботи. 

 

10 

 
7 

 
Композиція 

Оцінюється цілісність створеної картини, її динамічність, 

розвиток сюжетної лінії. Оцінюється вміння уявити цілісний 

образ дизайну на всіх типсах. 

 
 

10 

 
8 

 
Штрафні бали 

Виконання конкурсної роботи не по темі і не за правилами, 

призначаються штрафні бали. 

 

10 

Максимальна кількість балів - 70. 

 
 
 

24. 1 ряд. Постер. Тема: «Кадр для Instagram». На Довгих 

нігтях. 

2 ряд. Постер. Тема: «Кадр для Instagram». На Коротких 

нігтях. 

Загальні положення: Номінація має 2 ряди (короткі нігті і довгі нігті). Учасником конкурсу 

може стати будь-який нейл-майстер, який працює на професійних матеріалах, який 

займається дизайном нігтів. 

 
1 ряд - на довгих штучних нігтях (вільний край нігтів повинен бути рівний або бути більший за 

довжину нігтьового ложа, форма без обмежень). 

 
2 ряд - на коротких нігтях (вільний край до 5 мм). 

 
Необхідно створити стильний трендовий кадр для реклами нігтьового бізнесу в instagram. 

Метою роботи є створення "нейл-постера" для реклами нігтьового бізнесу. 

Постер повинен відображати креативну і неординарну роботу майстра. 

 
Оцінка робіт за 30-ти бальною шкалою. 

 
Робота не повинна бути раніше представлена в соц. мережах. Не повинно бути реклами, 

логотипів і підписів. 
 

№ 
Критерії Опис умов виконання та оцінки 

Бали 



1  
Загальне 

враження 

Цей критерій відображає загальний рівень робіт на конкурсі, 

визначає професійний рівень і якість роботи. Важливим моментом 

в оцінці є відповідність кожної роботи задуманої теми. Легкість 

прочитання теми роботи суддями. 

 
 

 
10 

2 Майстерність При оцінці даного критерію судді будуть оцінювати в першу чергу 

професіоналізм фото дизайну: наскільки професійно виконано 

фото, наскільки професійно подана робота майстра моделлю і 

наскільки професійно відображена подача рук моделі. 

 
 

 
10 

3  
 
Техніка 

В даному критерії оцінюється кількість використовуваних в роботі 

технік і якість сумісність матеріалів, вміння створити 

багатоплановість, глибину композиції (акваріумний дизайн), 

застосування розпису. 

 
 

 
10 

4  
Кольорове 

рішення 

Колір повинен бути гармонійно введений в композиційне рішення 

роботи. Оцінюється володіння майстром законами колористики і 

поєднання кольорів. Особлива увага буде приділятися колірному 

рішенню самих нігтів. 

 
 

 
10 

5  
Оригінальність 

Метою даного критерію є виявити, наскільки свіжі ідеї використані 

майстрами в створенні робіт, чи включені нетрадиційні матеріали в 

роботу, наскільки незвично колірне рішення, знайдене майстром. 

 

 
10 

6 Форма, 

Довжина 

Форма нігтів може бути різноманітною на всіх нігтях. Довжина 

відповідно до критерію участі. 
 
10 

7 Стиль Необхідно створити стильний трендовий кадр для реклами 

нігтьового бізнесу в instagram. 

 

 
10 

8  
 
Штрафні бали 

Штрафні бали можуть бути нараховані за використання будь-якої 

графічної програми в зоні нігтів. У разі сумнівів, судді мають право 

звернутися до електронної версії робіт і думку експертів в області 

робіт з графічними програмами. 

 
 
 

10 

Максимальна кількість балів - 70. 

 
Загальні вимоги до постеру: 

 
• Назва роботи пишеться на самому "нейл-постері". Можливе використання "слоганів", цитат 

тощо 

• Всі постери повинні бути готові до початку змагань на 100%, тобто робота представляється 

заздалегідь в повністю готовому вигляді. 

• Роботи повинні бути представлені в надрукованому вигляді без рамок, а також в 

електронному вигляді. 

• Розмір надрукованої роботи повинен бути 50х70 або 50х50 см. Фото повинне бути виконане 

на глянцевому або матовому папері. Дублікат фото повинен бути виконаний в 

електронному вигляді і прикладений до фотографії. 

• В електронному вигляді роботи повинні бути представлені в форматі jpg з розширенням 

не менше 320 пікселів на дюйм або переслані на електронну пошту. E-Mail На кожному 

диску повинні бути вказані прізвище та ім'я конкурсанта, назва номінації. 



Використання програми "Фотошоп" дозволяється і можливо для коригування кольору 

обличчя, рук і тіла моделі, але заборонено використовувати "Фотошоп" (або будь-яку іншу 

програму) для коригування форми нігтів! 

 

Будь-який учасник, який заявив свою роботу в даній номінації, гарантує унікальність своєї 

роботи з повними авторськими правами на неї. В іншому випадку, організаційний комітет 

чемпіонату має право зняти роботу з участі в змаганні без повернення вступного внеску за 

участь. 

 
Учасник номінації добровільно передає свої авторські права на роботу, виставлену в даній 

номінації організаційному комітету чемпіонату, без права комерційного використання, без 

узгодження з майстром, який виконував роботу. 

 
 

25. Номінація: «Постер» тема: ВІЛЬНА. 
 

Дана номінація не має розподілу на категорії. 

 
Загальні положення: Учасником конкурсу може стати будь-який нейл-майстер, який працює 

на професійних матеріалах, який займається дизайном нігтів. Без поділу на категорії. Без 

обмеження довжини. 

 
Необхідно створити фантазійний образ: оцінюється створений образ в цілому, оригінальність 

ідеї та подачі роботи, фантазійні креативні нігті, колірне рішення, композиція і компоновка, 

складність і чистота роботи, використання інноваційних методів та технологій. 

 
Переможцями будуть визнані роботи, які максимально розкривають творчий потенціал 

майстра, який відображає креативну і неординарну роботу майстра. 

 
Оцінка робіт за 30-ти бальною шкалою. 

 
Загальні вимоги до постеру: 

 
Постер може бути вертикальним або горизонтальним. 

 
• Назва роботи пишеться на самому "нейл-постері". Можливе використання "слоганів", цитат 

тощо. 

• Всі постери повинні бути готові до початку змагань на 100%, тобто робота представляється 

заздалегідь в повністю готовому вигляді. 

• Роботи повинні бути представлені в надрукованому вигляді без рамок, а також в 

електронному вигляді. 

• Розмір надрукованій роботи повинен бути 50х70 см. Фото повинне бути виконане на 

глянцевому або матовому папері. Дублікат фото повинен бути виконаний в електронному 

вигляді і прикладений до фотографії. 

• В електронному вигляді роботи повинні бути представлені в форматі jpg з розширенням не 

менше 320 пікселів на дюйм або переслані на електронну пошту. (E-Mail). 

• Використання програми "Фотошоп" дозволяється і можливо для коригування кольору 

обличчя, рук і тіла моделі, але заборонено використовувати "Фотошоп" (або будь-яку іншу 

програму) для коригування форми нігтів! 



Будь-який учасник, який заявив свою роботу в даній номінації, гарантує унікальність своєї 

роботи з повними авторськими правами на неї. В іншому випадку, організаційний комітет 

чемпіонату має право зняти роботу з участі в змаганні без повернення вступного внеску за 

участь. 

 
Учасник номінації добровільно передає свої авторські права на роботу, виставлену в даній 

номінації організаційному комітету чемпіонату, без права комерційного використання, без 

узгодження з майстром, який виконував роботу. 

 

№ Критерії Опис Бали 

1 Загальне 

враження 

 

Гармонійність виконаного дизайну 
 

10 

2  

Композиція 
Оцінюється вміння уявити цілісний образ всього дизайну на 

одному нігті, його динамічність, розвиток сюжетної лінії. 

 

10 

3  

Компонування 
Уміння об'єднати елементи дизайну на нігті, оцінюється 

перевантаженість або порожнеча роботи. 

 

10 

4 Складність 

роботи 

Складність виконаної роботи. Складність виконаних деталей 

дизайну. 

 

10 

5  
 
Оригінальність 

Робота повинна відрізнятися незвичайним підходом у 

виконанні. Оцінюється розкриття теми. Чи зміг майстер створити 

свій неповторний стиль роботи. Також оцінюється новизна 

використовуваних мотивів або прийомів. 

 
 
 

10 

6 Техніка, чистота 

виконання 

Майстерність виконання роботи. Кількість використаних технік. 

Опрацювання деталей. Акуратність. Відсутність пилу і бруду. 

 

10 

7 Кольорове 

рішення 

 

Гармонія кольору, підбір кольорів їх поєднання і рівновагу. 
 

10 

8 Фантазійний 

образ 

Оцінюється створений образ в цілому, оригінальність ідеї та 

подачі роботи, фантазійні креативні нігті, кольорове рішення, 

композиція і компоновка, складність і чистота роботи, 

використання інноваційних методів та технологій. 

 
 
 

 
10 

9 
Штрафні бали Нараховуються одним із суддів за порушення правил. 

 
10 

Всього 80 балів 

 
 
 

26. «Аерографія в коробочках». Тема вільна. 
 

Дана номінація не має розподілу на категорії. 

 
Конкурс по даній номінації проводиться серед готових робіт (учасники виконують роботу 

заздалегідь, а не в процесі конкурсу). Роботи надсилаються організатору конкурсу поштою 

за тиждень до конкурсу, або приносяться в день конкурсу в момент реєстрації учасників. 

 
Явка конкурсанта, що представляє роботу не обов'язкова. 



Дизайн виконується на типсах заздалегідь. Вони розміщуються і кріпляться в прозорій, 

закритій ємності (коробка, дисплей). Вони можуть бути куплені або виготовлені. Зверху 

ємність повинна бути закрита прозорою кришкою, яка обов'язково повинна відкриватися. Дно 

ємності повинне бути однотонним непрозорими. Заборонено оформлення ємності і його фону 

будь-яким дизайном. Всі роботи конкурсантів повинні бути на 100% готові до початку 

змагання. Конкурсант повинен створити дизайн на 10 типсах, будь-якими техніками 

аерографії. У роботі можна використовувати будь-які матеріали для аерографії на нігтях. 

Дозволяється ручний розпис аерографом, дизайн із застосуванням опорних трафаретів 

виготовлених самостійно, використання готових трафаретів для аерографії на нігтях. 

Допускається до 10% ручного розпису пензлями або дотсом. Дозволені акрилові, нітрофарби, 

гель лаки, кенді і перламутрові покриття. Дозволено використання фінішного глянцевого або 

матового гелевого покриття. Номери типс повинні відповідати розмірам від 1 до 10 і 

відповідати нігтям правої і лівої рук.   Наприклад, 8,6,5,6,3 + 3,6,5,6,8.   Типси не повинні бути 

склеєні між собою. Забороняється використання типсів одного розміру. Форма типсів - 

квадратна. Максимальна довжина типса не повинна перевищувати 10 см. 

 
Конкурсант може виставити будь-яку кількість робіт. 

 

№ Критерії Опис Бали 

 
1 

 
Загальне враження 

Загальне враження від роботи в цілому. Гармонійність, 

чистота виконання, рівень роботи. Тонкість шарів фарби. 

 

10 

 
 
 

2 

 
 

Якість виконання, 

чистота і акуратність 

дизайну 

Дизайн повинен бути читабельним, мати чистий вид. 

Оцінюється якість промальовування дрібних елементів 

дизайну, їх акуратність, детальність, а також чистота і якість 

їх виконання. Уміння створити рівний фон і передати плавні і 

природні колірні переходи. Чистота і плавність градієнтів 

Чіткість дрібних деталей. Високо оцінюється реалістичність 

дизайну. 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
3 

 
Оригінальність ідеї, 

розкриття теми 

Виконана робота повинна відрізнятися незвичайним 

підходом у виконанні і розкритті теми номінації. Чи зміг 

майстер створити свій неповторний стиль роботи. 

 
 

10 

 
 
4 

 
Багатоплановість 

(макс. 10 балів) 

Малюнок повинен бути багатоплановим. У цьому критерії 

оцінюється «глибина» дизайну, створена за рахунок 

володіння майстром законами перспективи і світло-тіні. 

Елементи дизайну повинні бути об'ємними і мати ефект 3D 

 
 
 

10 

 
5 

 
Складність роботи 

Оцінюється використання і володіння різних технік в 

аерографії. Уміння поєднувати техніки. Різне використання 

трафаретів і прикладних матеріалів для аерографії. 

 
 

10 

  Створення фактур в дизайні  

 
 
6 

 
 
Кольорове рішення 

Гладкість розпилення фарб. Гармонія кольору, підбір 

кольорів, їх поєднання і рівновагу. Уміння використовувати 

різні типи фарб і їх об'єднання в роботі. Використання 

техніки створення світла - тіні. 

 
 
 

10 



 
7 

 
Компонування 

Уміння об'єднати елементи дизайну на типсах, їх заповнення, 

оцінюється перевантаженість або порожнеча роботи. 

 
 

10 

 
8 

 
Композиція 

Оцінюється цілісність створеної картини. Оцінюється вміння 

уявити цілісний образ дизайну на всіх типсах. 

 

10 

 
9 

 
Штрафні бали 

Виконання конкурсної роботи не по темі і не за правилами, 

призначаються штрафні бали. 

 

10 

Максимальна кількість балів - 80. 

 
 
 

27. Декорування предмета. Тема «Світ природи». 

Номінація: Декорування предмета. Домашня робота, заочна участь. Предмет для 

декорування- будь-який предмет не перевищує розмір 15 / 15см. 

 

Дана номінація має розподіл на категорії «Профі + Майстри», «Юніори + Студенти». 

 
Конкурс проходить заочно. Всі роботи конкурсантів повинні бути на 100% готові до початку 

змагання. 

 
Завдання: Необхідно виконати декорування предмета використовуючи тільки професійні 

матеріали і різні техніки розпису і ліплення гелем або акрилом. 

 
Дозволено використовувати: гелі для моделювання, кольорові гелі, гель-фарби, акрилові і 

акварельні фарби, акрил, кольорові акрили, стрази (не більше 20% дизайну), а також 

додаткові матеріали. 

 
Заборонено: Використовувати в декорі матеріали, які не відносяться до нейл дизайну. 

 
Критерії: Загальне враження від роботи в 

цілому. 

№ Критерії Опис Бали 

1 Гармонійність, 

чистота 

виконання, рівень 

роботи. 

Чи не перевантажений дизайн зайвою кількістю предметів і 

навпаки. 

 
 

 
10 

2  

 
Оригінальність 

Виконана робота повинна відрізнятися незвичайним 

підходом у виконанні. Оригінальність обраного предмета для 

декору. Новизна використовуваних мотивів. Чи зміг майстер 

створити свій неповторний стиль. 

 
 
 

 
10 

3 
Складність 

роботи 

Оцінюється різноманітність використовуваних технологій і технік 

при створенні дизайну, майстерність володіння різними техніками, 

Композиція: В цьому критерії оцінюється цілісність створеної 

 

 
10 



  роботи.  

4 Складність 

роботи 

Складність виконаної роботи. Складність виконаних деталей 

дизайну. 

 

10 

5 Володіння 

матеріалом 

Ретельність опрацювання деталей.  
10 

6 Робота з 

кольором 

• Володіння майстром законів колористики. Колір повинен бути 

гармонійно введений в композиційне рішення роботи. Підбір 

кольорів і їх поєднання. 

 
 

 
10 

7  

 
Штрафні бали 

Штрафні бали нараховуються за порушення правил, 

використання заборонених технік, невідповідність розміру, 

зазначеному в правилах. 

 
 
 

 
10 

Всього 60 балів 

 
 
 

28. 3-D Дизайн на одному типсі. Тема вільна. 

Номінація: Дана номінація заочна. Учасник повинен забезпечити доставку роботи до початку 

реєстрації. Робота повинна бути закріплена в боксі, який відкрівається, для безпечного 

транспортування. Бокс повинен бути не більше розміру 20смх20 см. 

 

Дана номінація має розподіл на категорії «Профі + Майстри», «Юніори + Студенти». 

 
Бажаючі студенти беруть участь з юніорами, а профі з майстрами. Конкурсна робота не може 

бути раніше представлена на інших конкурсах. Конкурс проходить заочно. Всі роботи 

конкурсантів повинні бути на 100% готові до початку змагання. 

 
Завдання: створити 3-D дизайн на 1 типсі довжиною не більше 10 см. Висота до 5см і ширина 

роботи не повинна перевищувати 10 см. Для виконання роботи можна використовувати будь-

які професійні матеріали: акрил, будь-які гелі (3-D, 4-D, які моделюють, фінішні), фарби 

акрилові, гель фарби, гель лаки. Можна використовувати аксесуари (стрази, блискітки, слюда) 

20% від обсягу всієї роботи. 

 
Заборонено: використання дроту, сухоцвітів, гілочок, готових виробів. 

 
Заборонено використовувати військову, політичну та релігійну тематику. 

 

№ Критерії Опис Бали 

1 Загальне 

враження 

 

Гармонійність виконаного дизайну 
 

10 

2  

Композиція 
Оцінюється вміння уявити цілісний образ всього дизайну на 

одному нігті, його динамічність, розвиток сюжетної лінії. 

 

10 



3  

Компонування 
Уміння об'єднати елементи дизайну на нігті, оцінюється 

перевантаженість або порожнеча роботи. 

 

10 

4 Складність 

роботи 

Складність виконаної роботи. Складність виконаних деталей 

дизайну. 

 

10 

5  
 

Оригінальність 

Робота повинна відрізнятися незвичайним підходом у 

виконанні. Оцінюється розкриття теми. Чи зміг майстер створити 

свій неповторний стиль роботи. Також оцінюється новизна 

використовуваних мотивів або прийомів. 

 
 
 

10 

6 Техніка, чистота 

виконання 

Майстерність виконання роботи. Кількість використаних технік. 

Опрацювання деталей. Акуратність. Відсутність пилу і бруду. 

 

10 

7 Кольорове 

рішення 

 

Гармонія кольору, підбір кольорів їх поєднання і рівновагу. 
 

10 

8 
Штрафні бали Нараховуються одним із суддів за порушення правил. 

 
10 

Всього 70 балів 
 
 
 
 

29. Номінація «Салонне ліплення». 

Дана номінація має розподіл на категорії «Профі + Майстри», «Юніори + Студенти». 

 
Завдання: необхідно створити оригінальний об'ємний салонний носибельний дизайн в техніці 

ліплення акрилом або гелем на 4-х типсах, довільної форми і довжини 2,5 - 3 см. 

Компонування, розміщення і розмір типс ідентично натуральним нігтям (2-3-4-5). 

 
Тема вільна. Ця номінація дозволить розвинути творчість в створенні поверхневих салонних 

об'ємних дизайнів в техніці акрилового і гелевого ліплення. 

 
Бажаючі студенти беруть участь з юніорами, а профі з майстрами. 

 
Конкурс по даній номінації проводиться серед готових робіт (учасники виконують роботу 

заздалегідь). Роботи надсилаються організаторам конкурсу поштою, або подаються в1-й 

день, при реєстрації учасників. 

 
Конкурс проходить заочно. Дизайн виконується на типсах заздалегідь. Вони розміщуються і 

кріпляться в закритій коробці або скриньці з прозорою кришкою, яка повинна відкриватися. 

Дно ємності повинно бути однотонним, не прозорим. Типси можуть бути куплені або 

виготовлені майстром. 

 
Для створення дизайну можна використовувати матеріали: акрил (прозорі і кольорові), 

геліжеле (прозорі і кольорові), 3d гелі різних кольорів і сумішей, 4d гелів (пластилін) різних 

кольорів і сумішей, гель-пасти, гель-фарби, кольорові гелі, гель-лаки, декор для дизайну нігтів, 

стрази, клей для страз. Фон типс може бути покритим однотонним лаком / гель-лаком, френч-

покриттям, фон може бути глянцевим або матовим (форма, довжина, покриття - не входять в 

окремі критерії, але можуть вплинути на загальні враження і колірне рішення). Припустимо 

оформлення основних елементів ліплення промальовуваннями тонкими лініями 



і додатковими елементами в різних техніках. Припустимо інкрустація стразами і іншим 

декором для дизайну нігтів (10%) для досягнення цілісності компоновки і композиції. 

 
Допускається висота дизайну до 3мм. Дизайн може займати до 50% площі типс. 

 

Забороняється використовувати будь-які заготовки і матеріали, які не відносяться до нейл 

дизайну (непрофесійні матеріали). 

№ Критерії Опис Бали 

 

1 
Загальне 

враження 

 

Гармонія і чистота роботи 
 
10 

2 Оригінальність Креативний підхід і неповторний стиль 10 

 
 

3 

 
Складність 

роботи 

Оцінюється різноманітність технологій, створення дизайну, 

поєднання різних видів технік. Багатоплановість і мініатюрність 

(до3мм). 

Складність виконаних деталей дизайну. 

 
 

 
10 

 

4 
 

Техніка 
Оцінюється якість володіння технікою. Чіткість частота і 

технічність. 
 
10 

 

5 
Кольорове 

рішення 

 

Оцінюється гармонія кольору, поєднання кольорів. 
 
10 

 

6 
 

Компонування 
Оцінюється вміння об'єднати елементи дизайну, їх заповнення, 

перевантаженість або порожнеча. 
 
10 

7 Композиція Оцінюється цілісність роботи 10 

8 Чистота роботи Акуратність роботи, відсутність надлишків клею, слідів бруду 10 

9 Штрафні бали Ставляться за порушення правил і умов номінації 10 

Максимальна кількість балів - 80. 

 
 
 

30. Номінація «Гелевий дизайн на 5 типсах». Тема «Родом з 

дитинства». 

Ця номінація покликана розкрити професійні можливості учасника в роботі з кольоровими 

гелями. 

 
Дана номінація має розподіл на категорії «Профі + Майстри», «Юніори + Студенти». 

 
Конкурс по даній номінації проводиться серед готових робіт (учасники виконують роботу 

заздалегідь, а не в процесі конкурсу). Роботи надсилаються організатору конкурсу поштою за 

тиждень до конкурсу, або подаються в 1-й день при реєстрації учасників. 

 
Конкурс проходить заочно. Дизайн виконується на типсах заздалегідь. Вони розміщуються і 

кріпляться в закритій ємності (коробка, дисплей, шкатулка). Вони можуть бути куплені або 

виготовлені. Зверху ємність повинна бути закрита кришкою, яка обов'язково повинна 

відкриватися. Дно ємності повинно бути однотонним непрозорими. 



Завдання і умови: Необхідно виконати дизайн кольоровими гелями, гель фарбами і гель 

лаками на 5-й типсах, з довгою 5 см, форма довільна. Компонування типс може бути в 

довільній формі. 

 
Дозволено: 

 
• Використання аксесуарів не повинне перевищувати 10% загального дизайну. 

• Використання верхнього гелевого покриття з різними ефектами. 

• Вітається використання в дизайні різних видів технік: акварельний розпис, плоска кисть і 

т.д. 

 
Заборонено: 

 
• Використання конструюючих гелів для нарощування нігтів, кольорових лаків і художніх 

фарб. 

• Використання готових шаблонних технік - аерографа, трафаретів, стемпінга, слайдерів, 

наклейок і т.д. 

• Внутрішнє і зовнішнє декорування шкатулки. 

• Склеювати і заливати типси акрилом, гелем, клеєм і т.д Використання об'ємних 

аксесуарів в створенні дизайну. 

№ Критерії Опис Бали 

 

1 
Загальне 

враження 

Загальне враження від роботи в цілому. Гармонійність, чистота 

виконання, рівень роботи. Відповідність заданій темі. 

 

10 

 
2 

 

Техніка, чистота 

виконання 

Якість виконання різних технік в дизайні. Акуратність і чистота 

роботи. Читаність композиції. Майстерність виконання роботи. 

Опрацювання деталей. 

 
 

10 

3 Оригінальність Робота повинна відрізнятися незвичайним, оригінальним 10 

 ідеї, розкриття 

теми 

підходом у виконанні. Оцінюється розкриття і продуманість 

теми. Чи зміг майстер створити свій неповторний стиль роботи. 

Також оцінюється новизна використовуваних мотивів або 

прийомів 

 

 

4 
 

Складність роботи 
Складність виконаної роботи. Багатоплановість і мініатюрність. 

Складність виконаних деталей дизайну. 

 

10 

 

5 
Кольорове 

рішення 

Гармонійне поєднання кольору. Підбір кольорів, їх поєднання і 

рівновага. Використання техніки створення світло-тіні. 

 

10 

 

6 
 

Компонування 
Компонування. Уміння об'єднати елементи дизайну на нігті, 

оцінюється перевантаженість або пустота роботи. 

 

10 

 

7 
 

Композиція 
Оцінюється вміння уявити цілісний і продуманий образ всього 

дизайну. 

 

10 

 

8 
 

Штрафні бали 
Штрафні бали ставляться за виконання конкурсної роботи не по 

темі і інші порушення умов конкурсу. 

 

10 

Максимальна кількість балів – 70 



31. Інкрустація. Тема: «Вільна» 
 

Дана номінація має розподіл на категорії «Профі + Майстри», «Юніори + Студенти». 

 
Конкурс по даній номінації проводиться серед готових робіт (учасники виконують роботу 

заздалегідь, а не в процесі конкурсу). Роботи надсилаються організаторам конкурсу поштою 

за тиждень до конкурсу, або подаються в 1-й день при реєстрації учасників. 

 
Конкурс проходить заочно. 

 
Завдання і умови: Необхідно виконати інкрустацію предмета. Створення модного аксесуара. 

До 15 см * 15см. Конкурсант може вибрати будь-який предмет (чашку, чохол, дзеркало і т.д.). 

Робота виконана на предмет, подається у вільному вигляді. 

 
Дозволено: 

 
• Використання будь-яких матеріалів для моделювання і дизайну нігтів (об'єм даних 

матеріалів не повинен перевищувати 10% від загального дизайну). 

• Декор, ліплення і промальовування можуть використовуватися тільки як доповнення, для 

спецефекту, а не як основний дизайн. 

 
Заборонено: 

 
• Використання матеріалів, не призначених для нігтьового сервісу. 

№ Критерії Опис 
Бали 

 

1 
 

Загальне враження 
Емоційний вплив роботи. Закінчений і неповторний образ. 

Ефект WOW 
 
10 

 

2 

 
Компонування і 

Композиція 

Уміння об'єднати елементи дизайну, заповнення стразами, 

гармонійність всіх елементів. 
 
10 

Гармонійність і продуманість інкрустації. 10 

 
3 

Колористика 

 
Робота з кольором 

Відповідність колірного рішення з створюваним образом 

роботи, використання техніки створення світла і тіні, законів 

колористики. 

 

 
10 

 
 

4 

 
Техніка та якість 

виконання 

Професійне використання різних технік в інкрустації. 10 

Чистота роботи 10 

Чіткість і форма візерунка 10 

 

5 
 

Оригінальність ідеї 
Індивідуальне виконання в роботі. Новизна і оригінальність 

ідеї. 
 
10 

6 Штрафні бали Штрафні бали ставляться за порушення умов 10 

Максимальна кількість балів – 80 



32. Номінація: Дизайн на педикюрних типсах. Тема «Салонний 

Стильний педикюр». 
 

Дана номінація має розподіл на категорії «Профі + Майстри», «Юніори + Студенти». 

 
Завдання і умови: 

 
Головним завданням є виконання салонного варіанту дизайну нігтів з покриттям, а не 

художнього розпису! (Виконання абстрактного салонного варіанту трендового покриття 

нігтів вітається!) 

 
Конкурс по даній номінації проводиться серед готових робіт (учасники виконують роботу 

заздалегідь, а не в процесі конкурсу). Роботи надсилаються організатору конкурсу поштою, 

або подаються в 1-й день при реєстрації учасників. 

 
У конкурсі можуть брати участь тільки професійні дипломовані фахівці. Явка конкурсанта, що 

представляє роботу не обов'язкова. 

 
Конкурс проходить заочно. Дизайн виконується на типсах заздалегідь. Вони розміщуються і 

кріпляться в закритій ємності (коробка, дисплей). Вони можуть бути куплені або виготовлені. 

Зверху ємність повинна бути закрита кришкою, яка обов'язково повинна відкриватися. Дно 

ємності повинно бути однотонним непрозорими. Всі роботи конкурсантів повинні бути на 100% 

готові до початку змагання. 

 
Необхідно виконати салонний дизайн на 10-и повнорозмірних педикюрних типсах з формою 

квадрат відповідно до розмірів натуральних нігтів. Максимальний розмір педикюрної типси 

для великого пальця 15х15 мм; 3 типси - 7мм, 1 типса - 5мм. При виконанні роботи дозволено 

використання кольорових гелів і акрилів, гель фарб, гель лаків, акрилових і акварельних фарб, 

3D гелів, хромового покриття, будь-якого декору для дизайну. 

Максимальна висота барельєфа 3 мм. 

 
Дозволено:        Використання  аксесуарів (не повинно перевищувати 10% 

загального дизайну). 

• Використання верхнього гелевого покриття з різними ефектами. 

 
Заборонено: 

 
• Внутрішнє і зовнішнє декорування шкатулки. 

• Склеювати і заливати тіпси акрилом, гелем, клеєм і т.д.        Використання об'ємних 

аксесуарів в створенні дизайну. Використання аерографа. 

№ Критерії Опис Бали 

 
 
1 

 
 
Загальне враження 

Загальне враження від роботи в цілому. Гармонійність, 

чистота виконання, рівень роботи. Компонування дизайну, як 

на кожній типсі, так і композиція в цілому. Відповідність 

заданій темі. 

 
 
 

10 



 

 
2 

 
Якість виконання, 

чистота і акуратність 

дизайну 

Якість виконання різних технік в дизайні. Акуратність і чистота 

роботи. Читаність композиції. Майстерність виконання роботи. 

Опрацювання деталей. Оцінюється якість промальовування 

дрібних елементів дизайну, їх акуратність, детальність. 

 
 
 
 

10 

 
 
3 

 
 
Оригінальність ідеї 

Робота повинна відрізнятися незвичайним, оригінальним 

підходом у виконанні. Чи зміг майстер створити свій модний 

стиль роботи. Також оцінюється новизна використовуваних 

мотивів або прийомів. 

 
 
 

10 

 

4 
 

Складність роботи 
Складність виконаної роботи. Складність виконаних деталей 

дизайну. 

 

10 

 

5 
 

Кольорове рішення 
Гармонійне поєднання кольору. Підбір кольорів, їх поєднання 

і рівновагу. Використання техніки створення світло-тіні. 

 

10 

 

6 
 

Компонування 
Уміння об'єднати елементи дизайну на нігті, оцінюється 

перевантаженість або порожнеча роботи. 

 

10 

7 Композиція Оцінюється вміння уявити цілісний і продуманий дизайн. 10 

 

8 
 

Штрафні бали 
Виконання конкурсної роботи не по темі і не за правилами, 

призначаються штрафні бали. 

 

10 

Максимальна кількість балів – 70 

 
 

 
33. Фантазійне моделювання на манекен - руці. Тема вільна 

 
Мета - створення фантазійного моделювання і дизайну на одній манекен-руці із 

застосуванням інноваційних технічних прийомів. 

 

Робота виконується вдома і приноситься або надсилається на чемпіонат в готовому вигляді. 

При реєстрації кожна робота отримує свій окремий номер. 

 

Дозволено використовувати в роботі кольорові акрили і гелі, декор (блискітки, бульонки, 

стрази та ін, але не більше 30%,) гелеві фарби, фінішні покриття, що додають блиск. 

 
Форма і довжина нігтів будь-яка, фантазійна. 

 
Моделювання має бути зроблено так, щоб при спилювання довжини нігтів до салонної (5 мм 

вільний край), нігті виглядали носибельними. 

 
Заборонено використовувати: Акрилові фарби, акварельні фарби, аерографію, наклейки, 

слайдери, стемпінг. 

 

Оцінка конкурсних робіт буде проводитися на конкурсному полі. У конкурсанта буде 10 

хвилин, щоб підготувати свою роботу. Після закінчення суддівства майстри забирають свої 

роботи. 

№ Критерії Опис Бали 

1 
 

Загальне враження 
Емоційний вплив роботи. Ефект «Вау!» Закінчений і 

неповторний образ. Відповідність заданій темі. 
 
10 



2 
Композиція і 

компонування 

Гармонійність і продуманість сюжету. Чи не перевантажений 

дизайн. 
 
10 

3 
 

Кольорове рішення 
Гармонійне використання кольору і їх поєднання. 

Відповідність колірного рішення з створюваним образом. 

 
10 

 
4 

 

Техніка та якість 

виконання 

Чистота і якість роботи, читаність сюжету, мініатюрність. 

Оцінюється використання безлічі технік (Акваріумний ефект, 

барельєф, 3D і ін.). 

 

 
10 

 
5 

 

Оригінальність і 

розкриття теми 

Індивідуальне виконання в роботі. Гармонійність і 

продуманість теми. Новизна і оригінальність. Чи зміг майстер 

створити неповторний стиль в роботі. 

 

 
10 

6 Додаткові бали За складність мініатюри. За складність додаткових аксесуарів. 10 

7 Штрафні бали Виставляються при недотриманні правил. 10 

Максимальна кількість балів – 60 

 
 

 
34. «Художній розпис (в коробочках)». Тема вільна. 

 
Дана номінація має розподіл на категорії: «Студенти», «Юніори», «Майстри» і «Профі». 

 
Конкурс по даній номінації проводиться серед готових робіт (учасники виконують роботу 

заздалегідь, а не в процесі конкурсу). Роботи надсилаються організатору конкурсу поштою за 

тиждень до конкурсу, або приносяться в день конкурсу в момент реєстрації учасників. 

 
Явка конкурсанта, що представляє роботу не обов'язкова. 

 
Конкурс проходить заочно. Дизайн виконується на типсах заздалегідь. Вони розміщуються і 

кріпляться в закритій ємності (коробка, дисплей). Вони можуть бути куплені або виготовлені. 

Зверху ємність повинна бути закрита кришкою, яка обов'язково повинна відкриватися. 

Можливо оформлення ємності і його фону будь-яким дизайном, виконаним рукою майстра. 

Всі роботи конкурсантів повинні бути на 100% готові до початку змагання. 

 
Конкурсант повинен створити дизайн на 10 типсах, будь-якими техніками художнього розпису 

нігтів. Форма і довжина типсів - довільна. 

 
Дозволені акрилові, акварельні фарби, лаки, сатинові і глянцеві покриття, використання 

кольорових гель-лаків, гелів-фарб, фінішного гелевого покриття. Номери типс повинні 

відповідати розмірам від 1 до 10 і відповідати нігтям правої і лівої рук. Наприклад, 8,6,5,6,3 + 

3,6,5,6,8. Типси не повинні бути склеєні між собою. 

 
Забороняється використання типсів одного розміру, аерографа. Конкурсант може виставити 

будь-яку кількість робіт. 



№ Критерії Опис Бали 

 
1 

 
Загальне враження 

Загальне враження від роботи в цілому. Гармонійність, 

чистота виконання, рівень роботи. Компонування дизайну, 

як на кожній типсі, так і композиція в цілому. 

 
 

10 

 
 
2 

 

Якість виконання, 

чистота і 

акуратність дизайну 

Дизайн повинен бути читабельним, мати чистий вид. 

Оцінюється якість промальовування дрібних елементів 

дизайну, їх акуратність, детальність, а також чистота і якість 

їх виконання 

 
 
 

10 

 
3 

 
Оригінальність ідеї, 

розкриття теми 

Виконана робота повинна відрізнятися незвичайним 

підходом у виконанні і розкритті теми номінації. Чи зміг 

майстер створити свій неповторний стиль роботи. 

 
 

10 

 
 

4 

 
 

Складність роботи 

Оцінюється використання різних художніх прийомів, кількість 

використовуваних технік розпису. Створення 

багатопланового дизайну. Оцінюється використання 

майстром законів перспективи. Оцінюється майстерність 

володіння пензлем, мініатюрність роботи. Гармонійність. 

 
 
 
 
 

10 

 
5 

 
Кольорове рішення 

Гармонія кольору, підбір кольорів, їх поєднання і рівновагу. 

Використання техніки створення світло-тіні. 

 

10 

 
6 

 
Компонування 

Уміння об'єднати елементи дизайну на типсах, їх 

заповнення, оцінюється перевантаженість або порожнеча 

роботи. 

 
 

10 

 
7 

 
Композиція 

Оцінюється цілісність створеної картини, її динамічність, 

розвиток сюжетної лінії. Оцінюється вміння уявити цілісний 

образ дизайну на всіх типсах. 

 
 

10 

 
8 

 
Штрафні бали 

Виконання конкурсної роботи не по темі і не за правилами, 

призначаються штрафні очки, кожним із суддів. 

 

10 

Максимальна кількість балів – 70 

 
 

 
35. Номінація: Весільний образ. Тема «Букет Нареченої». 

Завдання: Створення повного весільного образу моделі з макіяжем і зачіскою, весільного 

дизайну на нігтях моделі, при складанні рук моделі в композицію повинен вийти весільний 

букет. Дозволені будь-які техніки. Робота готується заздалегідь і готовий образ 

представляється на полі для суддівства. Підготовка 10 хвилин. 

 
№ Критерії Опис Бали 

1 Загальне 

враження 

 

Гармонійність виконаного дизайну 
 

10 

2  

Композиція 
Оцінюється вміння уявити цілісний образ всього дизайну на 

одному нігті, його динамічність, розвиток сюжетної лінії. 

 

10 



3  

Компонування 
Уміння об'єднати елементи дизайну на нігті, оцінюється 

перевантаженість або порожнеча роботи. 

 

10 

4 Складність 

роботи 

Складність виконаної роботи. Складність виконаних деталей 

дизайну. 

 

10 

5  
 

Оригінальність 

Робота повинна відрізнятися незвичайним підходом у 

виконанні. Оцінюється розкриття теми. Чи зміг майстер створити 

свій неповторний стиль роботи. Також оцінюється новизна 

використовуваних мотивів або прийомів. 

 
 
 

10 

6 Техніка, чистота 

виконання 

Майстерність виконання роботи. Кількість використаних технік. 

Опрацювання деталей. Акуратність. Відсутність пилу і бруду. 

 

10 

7 Кольорове 

рішення 

 

Гармонія кольору, підбір кольорів їх поєднання і рівновагу. 
 

10 

8 
Штрафні бали Нараховуються одним із суддів за порушення правил. 

 
10 

Всього 70 балів 

 

36. Номінація: Креативний образ. Тема вільна. 

Завдання: Створення фантазійного Креативного образу моделі з креативним дизайном на 

нігтях. Дозволені будь-які техніки. Робота готується заздалегідь і готовий образ 

представляється на полі для суддівства. Підготовка 10 хвилин. 

 
№ Критерії Опис Бали 

1 Загальне 

враження 

 

Гармонійність виконаного дизайну 
 

10 

2  

Композиція 
Оцінюється вміння уявити цілісний образ всього дизайну на 

одному нігті, його динамічність, розвиток сюжетної лінії. 

 

10 

3  

Компонування 
Уміння об'єднати елементи дизайну на нігті, оцінюється 

перевантаженість або порожнеча роботи. 

 

10 

4 Складність 

роботи 

Складність виконаної роботи. Складність виконаних деталей 

дизайну. 

 

10 

5  
 

Оригінальність 

Робота повинна відрізнятися незвичайним підходом у 

виконанні. Оцінюється розкриття теми. Чи зміг майстер створити 

свій неповторний стиль роботи. Також оцінюється новизна 

використовуваних мотивів або прийомів. 

 
 
 

10 

6 Техніка, чистота 

виконання 

Майстерність виконання роботи. Кількість використаних технік. 

Опрацювання деталей. Акуратність. Відсутність пилу і бруду. 

 

10 

7 Кольорове 

рішення 

 

Гармонія кольору, підбір кольорів їх поєднання і рівновагу. 
 

10 

8 
Штрафні бали Нараховуються одним із суддів за порушення правил. 

 
10 

Всього 70 балів 
 
 
 
 



37. Аерографія на нігтях. Тема: "Національний принт". 

Ця номінація поділена на 2 категорії: «Студенти + Юніори», «Майстри + Профі». 

Час виконання: «Студенти + Юніори», «Майстри + Профі» 40 хвилин. 

На одній руці моделі за 40 хвилин Майстер повинен продемонструвати професійні можливості в 
аерографії на нігтях. Довга та форма нігтів моделі довільна. 

Нігті моделі мають бути гладкими штучними або натуральними. Рука моделі повинна бути вже з 
виконаним манікюром і покрита однотонним фоном (допускається різний фон на будь-якому 
пальці), яке передбачено майстром для виконання салонного дизайну з використанням 
аерографа. Дозволяється використовувати в роботі акрилові фарби, гель-лаки та гель-лаки з 
блискітками. У роботі можуть бути використані сітка, мереживо, різні трафарети. Допускається 
опрацювання деталей у дизайні до 10% ручним розписом, кольоровими гелями або декором для 
нігтів. Наприкінці роботи поверхня нігтя має бути глянсовою або матовою. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати зразки на типсах або на папері. Перед конкурсом 
спостерігачі відзначають особливості рук моделей у Nailcheck. 
 

№ Критерії Опис  Бали 

1 Загальне враження 
Оцінюється загальне враження від роботи (гармонійність 
виконаного дизайну загалом, чистота виконання, рівень 
роботи). 

10 

2 Колірне рішення 
Гармонія кольору, контрастність та читаність малюнка, підбір 
колірних поєднань. 

20 

3 Оригінальність (ідея) 
Новизна роботи, актуальність ідеї. Робота не повинна 
копіювати вже наявні та загальновідомі роботи. 

10 

4 
Якість виконання, чистота 
та акуратність дизайну 

Дизайн повинен бути читаним, мати чистий вигляд (а також 
враховується чистота навколо кутикули на шкірі рук). 
Оцінюється акуратність, детальність, якість виконання. 

20 

5 Компоновка 
Оцінюється вміння складати елементи малюнка на єдине 
ціле на нігті. Співвідношення елементів дизайну на кожному 
нігті, наповнення, перевантаженість малюнка або порожнеча. 

10 

6 Композиція Критерій оцінює цілісність створеного дизайну на нігтях. 10 

7 

Ступінь складності 
малюнка та 
різноманітність 
використовуваних технік 

У цьому критерії оцінюється поєднання різних видів технік: 
градієнти та об'ємні ефекти. Враховується глибина дизайну 
створеного за рахунок володіння майстром законами 
перспективи та світлотіні. Також оцінюється 
багатоплановість, мініатюрність роботи у виконанні дизайну. 

30 

8 Верхнє покриття Нігті повинні мати рівномірне покриття: матове або блискуче. 10 

9 Штрафні бали 
У разі наявності на руках моделі будь-яких шрамів, 
подряпин, гематом, татуювань, бородавок, опіків, родимих 
плям тощо, що може стати особливою прикметою. 

 

Максимальна кількість балів – 120. 
 
 

38. «Трафаретна аерографія. Заочна». Тема «Кохання у 
фантастиці». 

Ця номінація поділена на 2 категорії: «Студенти + Юніори», «Майстри + Профі». 

Конкурс з цієї номінації проводиться серед готових робіт (учасники виконують роботу заздалегідь, 
а не в процесі конкурсу). Роботи надсилаються організатору конкурсу поштою за тиждень до 
конкурсу, або приносяться у день конкурсу на момент реєстрації учасників. 

У конкурсі можуть брати участь лише професійні дипломовані спеціалісти. Явка конкурсанта, який 
представляє роботу, не обов'язкова. 



Дизайн виконується на Типсах заздалегідь. Вони розміщуються і кріпляться в коробці або дисплеї 
(рамка для фото). Фон дисплея повинен бути не прозорим однотонним. Заборонено оформлення 
ємності та його фону будь-яким дизайном. Усі роботи конкурсантів мають бути на 100% готові на 
початок змагання. Конкурсант повинен створити дизайн на 10 типах, будь-якими трафаретними 
техніками аерографії. У роботі можна використовувати будь-які матеріали для аерографії на 
нігтях. Дозволяється ручний розпис аерографом, дизайн із застосуванням опорних трафаретів, 
виготовлених самостійно, використання готових трафаретів для аерографії на нігтях. Допускається 
до 10% ручного розпису пензлями або гострими предметами (техніка видряпування). Дозволені 
акрилові, нітрофарби, гель лаки, кенді та перламутрові покриття. Дозволено використання 
фінішного глянсового або матового покриття гелю. Номери типс повинні відповідати розмірам від 1 
до 10 і відповідати нігтям правої та лівої рук. Наприклад, 8,6,5,6,3 + 3,6,5,6,8. Типси не повинні 
бути склеєні між собою. Забороняється використання типів одного розміру. Форма типсів - 
квадратна. Максимальна довжина типу не повинна перевищувати 10 см. 

Конкурсант може виставити будь-яку кількість робіт. 

№ Критерії Опис  Бали 

1 Загальне враження 
Загальне враження від роботи загалом Гармонійність, чистота 
виконання, рівень роботи. Тонкість шарів фарби. 

10 

2 
Якість виконання, 
чистота та акуратність 
дизайну 

Дизайн має бути читаним, мати чистий вигляд. Оцінюється якість 
промальовування дрібних елементів дизайну, їх акуратність, 
детальність, а також чистота та якість їх виконання. Вміння 
створити рівне тло і передати плавні та природні колірні 
переходи. Чистота та плавність градієнтів Чіткість дрібних 
деталей. Високо оцінюється реалістичність дизайну. 

20 

3 
Оригінальність ідеї, 
розкриття теми 

Виконана робота має відрізнятися незвичайним підходом у 
виконанні та розкритті теми номінації. Чи зміг майстер створити 
свій неповторний стиль роботи? 

10 

4 Багатоплановість 

Малюнок має бути багатоплановим. У цьому критерії оцінюється 
«глибина» дизайну, створена за рахунок володіння майстром 
законами перспективи та світлотіні. Елементи дизайну мають 
бути об'ємними та мати ефект 3D 

10 

5 Складність роботи 

Оцінюється використання та володіння різних технік в 
аерографії. Вміння поєднувати техніку. Різне використання 
трафаретів та прикладних матеріалів для аерографії. Створення 
фактур у дизайні 

20 

6 Колірне рішення 

Гладкість розпилення фарб. Гармонія кольору, підбір кольорів їх 
поєднання та рівновага. Вміння використовувати різні типи фарб 
та їх поєднання у роботі. Використання техніки створення світла 
– тіні. 

10 

7 Компоновка 
Вміння поєднати елементи дизайну на типсі, їх заповнення, 
оцінюється перевантаженість чи порожнеча роботи. 

10 

8 Композиція 
Оцінюється цілісність створеної картини. Оцінюється вміння 
уявити цілісний образ дизайну всіх типсах. 

10 

9 Штрафні бали 
Виконання конкурсної роботи не за темою та не за правилами, 
призначаються штрафні очки. 

 

Максимальна кількість балів –100. 
 

39. «Художня аерографія. Реалізм». Тема "Краса живого 
світу". 

Ця номінація не має поділу на категорії. 

Конкурс з цієї номінації проводиться серед готових робіт (учасники виконують роботу заздалегідь, 
а не в процесі конкурсу). Роботи надсилаються організатору конкурсу поштою за тиждень до 
конкурсу, або приносяться у день конкурсу на момент реєстрації учасників. 



Явка конкурсанта, який представляє роботу, не обов'язкова. 

Завдання: виконати роботу на 10 типах різними техніками аерографії. Необхідно створити 
зображення максимально реалістичне (фотозображення) на тему. 

Дизайн виконується на Тіпс заздалегідь. Вони розміщуються та кріпляться у коробці з прозорою 
кришкою або дисплеєм, фоторамкою. Фон дисплея має бути однотонним, не прозорим. 
Заборонено оформлення ємності та його фону будь-яким дизайном. Усі роботи конкурсантів 
мають бути на 100% готові на початок змагання. Конкурсант повинен створити дизайн на 10 типах, 
будь-якими техніками аерографії. У роботі можна використовувати будь-які матеріали для 
аерографії на нігтях. Допускається до 5% ручного розпису пензлем або дотсом. Дозволені 
акрилові, нітрофарби, гель лаки, кенді та перламутрові покриття. Дозволено використання 
фінішного глянсового або матового покриття гелю. Номери типс повинні відповідати розмірам від 1 
до 10 і відповідати нігтям правої та лівої рук. Наприклад, 8,6,5,6,3 + 3,6,5,6,8. Типси не повинні 
бути склеєні між собою. Забороняється використання типів одного розміру. Форма типсів - 
квадратна. Максимальна довжина типу не повинна перевищувати 10 см. 

Конкурсант може виставити будь-яку кількість робіт. 

№ Критерії Опис  Бали 

1 Загальне враження  
Загальне враження від роботи загалом. Реалізм роботи. Ефект 
ВАУ! 

10 

2 
Якість виконання, 
чистота та акуратність 
дизайну 

Дизайн повинен бути читаним, мати чистий вигляд. Оцінюється 
якість промальовування дрібних елементів дизайну, їх 
акуратність, детальність, а також чистота і якість їх виконання. 
Високо оцінюється реалістичність дизайну. 

20 

3 
Оригінальність ідеї, 
розкриття теми 

Виконана робота має розкрити тематику номінації. Чи зміг 
майстер створити свій неповторний стиль роботи? 

10 

4 Багатоплановість 

Малюнок має бути багатоплановим. У цьому критерії оцінюється 
«глибина» дизайну, створена за рахунок володіння майстром 
законами перспективи та світлотіні. Елементи дизайну мають 
бути об'ємними та мати ефект 3D 

20 

5 Володіння техніками 

Оцінюється використання та володіння різних технік в 
аерографії. Вміння поєднувати техніки. Володіння ручною 
аерографією, трафаретною аерографією та видряпуванням. 
Різне використання трафаретів та прикладних матеріалів для 
аерографії. Створення фактур у дизайні. 

20 

6 Колірне рішення 

Вибір реалістичних кольорів зображення. Гармонія кольору, 
підбір кольорів їх поєднання та рівновага. Вміння 
використовувати різні типи фарб та їх поєднання у роботі. 
Використання техніки створення світла – тіні. 

10 

7 
Компонування та 
композиція 

Вміння розмістити картинку на 10 типах, не допускати порожніх 
типів. Розміщувати основні елементи на цілісні типи (не ділити 
головні елементи зображення) Оцінюється цілісність створеної 
картини. 

10 

9 Штрафні бали 
Виконання конкурсної роботи не за темою та не за правилами, 
призначаються штрафні очки. 

 

Максимальна кількість балів – 100. 
 

40. Салонна аерографія. Заочна номінація. Тема: 
"Трендовий дизайн". 

Ця номінація поділена на 2 категорії: «Студенти + Юніори», «Майстри + Профі». 

Завдання: на 10 типах створити салонний дизайн будь-якими техніками аерографії. Виконання 
абстрактного салонного варіанта трендового покриття нігтів вітається! 

Конкурс з цієї номінації проводиться серед готових робіт (учасники виконують роботу заздалегідь, 



а не в процесі конкурсу). Роботи надсилаються організатору конкурсу поштою або подаються в 1-й 
день при реєстрації учасників. 

У конкурсі можуть брати участь лише професійні дипломовані спеціалісти. Явка конкурсанта, який 
представляє роботу, не обов'язкова. 

Конкурс відбувається заочно. Дизайн виконується на Тіпс заздалегідь. Вони розміщуються та 
кріпляться у закритій ємності (коробка, дисплей). Вони можуть бути куплені чи виготовлені. Зверху 
ємність має бути закрита кришкою, яка обов'язково має відкриватися. Дно ємності має бути 
однотонним, не прозорим. Усі роботи конкурсантів мають бути на 100% готові на початок 
змагання. 

Необхідно виконати салонний дизайн на 10-ти типсах з довільною формою відповідно до розмірів 
натуральних нігтів. Максимальний розмір: 3 см. 

Дозволяється використовувати в роботі акрилові фарби, гель-лаки та гель-лаки з блискітками. У 
роботі можуть бути використані сітка, мереживо, різні трафарети. Допускається опрацювання 
деталей у дизайні до 10% ручним розписом, кольоровими гелями або декором для нігтів. 
Наприкінці роботи поверхня нігтя має бути глянсовою або матовою. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати стемпінг, наклейки та барельєф вище 1 мм. 

№ Критерії Опис  Бали 

1 Загальне враження 
Оцінюється загальне враження від роботи (гармонійність 
виконаного дизайну загалом, чистота виконання, рівень 
роботи). 

10 

2 Колірне рішення 
Гармонія кольору, контрастність та читаність малюнка, 
підбір колірних поєднань. 

20 

3 Оригінальність (ідея) 
Новизна роботи, актуальність ідеї. Робота не повинна 
копіювати вже наявні та загальновідомі роботи. 

10 

4 
Якість виконання, чистота та 
акуратність дизайну 

Дизайн має бути читаним. Оцінюється акуратність, 
детальність, якість виконання. 

10 

5 Компоновка 

Оцінюється вміння складати елементи малюнка на 
єдине ціле на нігті. Співвідношення елементів дизайну 
на кожному нігті, наповнення, перевантаженість малюнка 
або порожнеча. 

10 

6 Композиція 
Критерій оцінює цілісність тематики створеного дизайну 
на нігтях. 

10 

7 
Ступінь складності малюнка та 
різноманітність 
використовуваних технік 

У цьому критерії оцінюється поєднання різних видів 
технік: градієнти та об'ємні ефекти. оцінюється 
багатоплановість, мініатюрність роботи у виконанні 
дизайну 

20 

8 Верхнєпокриття 
Нігті повинні мати рівномірне покриття: матове або 
блискуче. 

10 

9 Штрафні бали 
Виконання конкурсної роботи не за темою та не за 
правилами, призначаються штрафні очки 

 

Максимальна кількість балів – 100. 
 

 
 


