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ДУНАЙСЬКОЇ НИЗОВИНИ»  

Розмір внеску залежить від кваліфікаційної категорії учасника: 

• «Юніор» - 550 грн  (стаж роботи від 0 до 1 року). 
• «Майстер» - 650 грн  (стаж роботи від 1 року до 2-х років). 

• «Профі» - 750 грн (стаж від 2-х років до 4 років). 
• «Експерт»  - 850 грн (стаж від 4 років і більше). 

 

При заявленій кількості учасників менше ніж 3 учасника в категорію, організатор 

конкурсу може об'єднати категорій. 

Реєстрація учасника вважається дійсною після підтвердження оргкомітетом оплати 

вступного внеску на участь у конкурсі. 

ЧЕМПІОНАТ МОДЕЛЮВАННЯ БРІВ 

Вимоги до моделей 

1.1. Моделям забороняється залишати місце 

проведення конкурсу до повного 

завершення роботи журі або з дозволу 

голови журі. 

1.2. Модель повинна виглядати естетично під 

час суддівства. Дозволено 

використовувати шапочку або пов'язку під 

час процедури. Якщо шапочка майстром 

не використовується, то волосся моделі 

потрібно зафіксувати за допомогою 

шпильок або ободком. 

1.3. Брови моделі повинні мати натуральний 

вигляд і не повинні зазнати корекції 

мінімум 3 тижня до дати початку 

конкурсу. 



 

1.4. На обличчі моделі не повинно бути перманентного макіяжу або мікроблейдингу брів, 

наявності нарощенних вій. Припустима наявність макіяжу в стилі Nude. На момент 

виконання конкурсного завдання модель не повинна мати ніяких протипоказань до 

процедури. 

1.5. Модель та учасник погоджуючись на участь у конкурсі автоматично дають згоду на 

фото-відео зйомку в процесі проведення Чемпіонату й публікацію фото-

відеоматеріалів на розсуд оргкомітету. 

 

«КЛАСИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БРІВ» 

• Обов'язкове фотографування до й після виконання конкурсного завдання. 

• Робота виконується власними інструментами, матеріалами й з використанням власних 

видаткових матеріалів. 

• Дозволено використовувати для побудови ескізу лінійки, олівці, мобільні додатки та ін. 

пристосування. 

• При виконанні практичної роботи дозволяється використовувати будь-які косметичні 

засоби - для фінального результату (за необхідності), результат буде оцінюватися в 2 етапу 

(відразу після фарбування, і після макіяжу брів). 

• Після таких процедур як - біозавивка та ламінування брів - забороняється використання 

фіксуючих декоративних засобів (гелі для брів та воски). 

• Забороняється використання трафаретів для брів! 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виконувати практичне відпрацьовування на моделі з татуажем або 

мікроблейдингом брів! 

 

Кваліфікаційна категорія «Юніор» (стаж від 0 до 1 року) 

Конкурсне завдання з деталізацією 

Практичне завдання виконується на 1-й моделі. 

Час виконання роботи становить 60 хв. 

Завдання: «Класичне моделювання брів». 

Виконати базове моделювання брови. робота виконується в 2 етапу: 

 

1 етап: 

•промальовка форми; 

•видалення волосків пінцетом; 

•виконати фарбування фарбою/хною для брів. 

 

На 2 етапі (при необхідності) виконується макіяж брови для одержання фінального 

результату. 

Критерії оцінки 

• форма брови; 

• рівномірність фарбування; 

• добір кольору; 

• атравматизация; 



 

• дотримання чистоти робочого місця; 

• загальне враження (загальний вид). 

 

Кваліфікаційна категорія «Майстер» (стаж від 1 до 2-х років) 

Конкурсне завдання з деталізацією 

Практичне завдання виконується на 1-й моделі. 

Час виконання роботи становить 60 хв. 

Завдання: «Класичне моделювання брів – салонна робота майстра». 

• Добір форми брів з урахуванням овалу особи людину. 

• Корекція брів за допомогою пінцета; нитки (тридинг), воску або цукрової 

пасти. 

• Фарбування брів барвником (фарба або хна) – відповідно за цвітотипом клієнта. 

• Посвітління брів – при необхідності. 

 

Критерії оцінки 

• Добір форми брів; 

• пропорції брови; 

• симетрія; 

• рівномірність і однорідність фарбування; 

• добір кольору; 

• атравматизация; 

• дотримання чистоти робочого місця; 

• гармонійність образа (зовнішній вигляд). 

 

Кваліфікаційна категорія «Профі» (стаж від 2 до 4-х років) 

Конкурсне завдання з деталізацією 

Практичне завдання виконується на 1-й моделі.  

Час виконання роботи становить 90 хв. 

Завдання: «Класичне моделювання брів з виконанням складного фарбування та складної 

корекції брови, робота зі складними бровами»: 

• Моделювання форми брів відповідно до пропорцій обличчя з урахуванням 

корекції овалу лиця й усіх елементів на обличчі – правильне відображення 

крапок брови. 

• Корекція брів за допомогою пінцета, нитки (тридинг), воску або цукрової пасти. 

• Фарбування брів за допомогою різних барвників (хімічних барвників або хни). 

• Використання більше двох відтінків барвників з метою створення візуального ефекту 

градієнта кольору та обєму. 

• При необхідності: робота зі структурою волоска за допомогою процедур ламінування або 

біофіксації та реконструкція брів. 

 



 

Критерії оцінки 

• Cимметрія; 

• відповідність форми брів анатомічним особливостям будови обличчя; 

• пропорції брови; 

• відповідність кольору барвника кольоротипу моделі, кольору шкіри; 

• гармонійна комбінація обраних кольорів барвників; 

• реалістичність укладання волосків – при ламінуванні, біозавивці та 

нарощуванні брів; 

• рівномірність, плавність розтушевки при фарбуванні 

• градієнт; 

• правильний добір технік роботи зі складною бровою; 

• атравматизация; 

• загальне враження. 

 

Кваліфікаційна категорія «Експерт» (стаж від 4 років і більше) 

Конкурсне завдання з деталізацією 

Майстер виконує практичне завдання на 1-й моделі. 

Час виконання роботи становить 90 хв. 

Завдання: «Створення гармонічного, стилістично цілісного образу моделі за 

допомогою брів». 

Майстер заздалегідь продумує стилістику створення брів, залежно від способу 

життя моделі, стилю життя й фізіогноміки (творча особистість, молода мама, 

керівник бізнес компанії, дівчина в пошуку чоловіка…) 

 

• Моделювання форми брів відповідно до пропорцій лиця з урахуванням корекції овалу 

обличчя й усіх елементів на лиці – правильне відображення крапок брів. 

• Корекція брів за допомогою пінцета, нитки (тридинг), воску або цукрової пасти. 

• Фарбування брів за допомогою різних барвників (хімічних барвників або хни). 

• Використання більш двох відтінків барвників з метою створення візуального ефекту 

градієнта кольору та обєму. 

• При необхідності: робота зі структурою волоска за допомогою процедур ламінування або 

біофіксації, а також реконструкція брів. 

 

Критерії оцінки 

• Cимметрія; 

• відповідність форми брів анатомічним особливостям будови лиця; 

• пропорції брови; 

• відповідність кольору барвника кольоротипу моделі, кольору шкіри; 

• гармонійна комбінація обраних кольорів барвників; 
• реалістичність укладання волосків – при ламінуванні, біозавивці та нарощуванні брів; 

• рівномірність, плавність розтушовки при фарбуванні – градієнт; 

• атравматизация; 

• загальне враження, відповідність форми й кольору образу, характеру зовнішності та стилю. 


