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Група № 35 

Предмет «Технології» 

Урок 36-37 

Тема:  Урок-узагальнення здобутих знань 

Мета:  узагальнити отримані знання під час вивчення модулю.  

 

Пройдіть тестування:. 

1. Що входить до поняття «культура зовнішнього вигляду»?? 

а)мати гарні манери; красиво говорити 

б)мати красиву зовнішність, та гарно одягатись 

в)мати гарні манери, красиво говорити та мати привабливий вигляд 

2.Чи пов’язані між собою такі поняття як «краса» та «здоров'я»? 

а)так 

б)ні 

в)не завжди 

3.Який з перерахованих варіантів є вірним для збереження краси та здоров'я? 

а)багато відпочивати 

б)мати повноцінний та тривалий сон 

в)мати завжди охайний вигляд. 

4.Яку функцію виконує захисна функція шкіри? 

а)людина поглинає 35 % кисню через шкіру 

б)забезпечує обмін речовин і енергією між зовнішнім середовищем і організмом 

в)захищає внутрішні органи від впливу навколишнього середовища та механічних 

ушкоджень. 

5.Зі скількох шарів складається шкіра? 

а) 4 

б) 3 

в) 2 

6.Що таке епідерміс? 

а)шар , що забезпечує пружність і еластичність шкіри; у ній розташовані кровоносні 

судини, нервові закінчення 

б)шар, який постійно оновлюється, захищає організм від проникнення інфекцій, утримує 

вологу, не має кровоносних судин, містить пігментні клітини, які надають кольору 

обличчю 

в)підшкірний жировий шар, який на обличчі розташований переважно в ділянці щік 

7.Що не входить до чинників які впливають на поганий стан шкіри обличчя? 

а)захворювання печінки або шлунково-кишкового тракту 

б) недотримання правил особистої гігієни 

в)активне проведення часу 

8.Скільки існує основних етапів догляду за шкірою обличчя? 

а)5 

б)4 

в)3 

9.Скільки існує типів шкіри? 

а)3 

б)4 

в)5 

10.Що означає тонізування шкіри обличчя? 

а)глибоко очищує і стягує пори шкіри, освіжає її та дезінфікує 



б)на шкірі обличчя утворюється захисна плівка, яка запобігає втраті вологи, а шкіру 

робить ніжною і гладенькою 

в)полягає у звільненні шкіри від надлишку жиру та омертвілих клітин 

11.Яку функцію виконують очищувальні скраби? 

а)омолоджують шкіру шляхом видалення з епідермісу мертвих клітин (відлущення); 

стимулюють прискорене відтворення клітин шкіри, яка на вигляд стає молодшою 

незалежно від віку 

б)розгладжують дрібні зморшки, зменшують набряки навколо очей і «мішки» під ними 

в)призначене для видалення бруду, який глибоко проник у шкіру, а також для змивання 

косметики 

12.Яке призначення очищувального молочка для обличчя? 

а)утворюють на поверхні шкіри захисну плівку, яка зберігає вологу 

б)призначені для видалення бруду, який глибоко проник у шкіру, а також для змивання 

косметики 

в)розгладжують дрібні зморшки, зменшують набряки навколо очей і «мішки» під ними 

13.Веснянки проявляються частіше на..? 

а)обличчі,руках,спині 

б)руках, ногах, животі 

в)шиї, обличчі, ногах 

14.Веснянки частіше зустрічаються у….? 

а)білявих та рудоволосих людей 

б)білявих та темноволосих людей 

в)рудоволосих та темноволосих людей 

15.Чи передається вірус папіломи людини через контакт 

а)так 

б)ні 

в)в рідких випадках 

16.Що таке мозоль 

а)розрощення рогового шару шкіри у місцях, що зазнають тривалого тиснення або тертя 

б)це гостре запалення шкіри (дерматит), викликане тиском, тертям; частіше зустрічається 

на пальцях, п'ятах і щиколотках 

в)викривлення стопи, що полягає в опущенні її склепінь, через що вона стає плоскою. 

17.Призначення шампунів 

а)відновлюють пошкоджене волосся, роблять його здоровішим 

б)для легшого укладання зачіски 

в)очищають волосся від жиру й бруду 

18.Який тип обличчя вважається ідеальним 

а)квадратне 

б)кругле 

в)овальне 

 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи за ІІІ курс з дисципліни «Технології»  

та захисту творчих проектів на тему «Зовнішній вигляд адміністратора в сучасних 

умовах». 

2. Вимоги до виконання проекту:  

- 10-15 слайдів (презентація PowerPoint); 

- Розглянути у проекті як зовнішній вигляд жінки адміністратора, так і 

чоловіка адміністратора 

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» 

mailto:gr.ev@ukr.net

