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Положення про суддівську колегію з перукарського мистецтва, 
макіяжу та моделювання брів 

     Шановні сертифіковані судді, судді-стажери, старійшини та тренери! 

Дане Положення було розроблене для того, щоб допомогти усім офіційним членам 
суддівської колегії підтримувати найвищий рівень стандартів та об'єктивності у ході 
суддівства чемпіонатів з перукарського мистецтва та макіяжу, відбіркових турів та 
Чемпіонату України, що проводяться під егідою СПУ. 

Ми нагадуємо Вам, що для отримання Сертифікату Судді/Старійшини України, а 
разом з ним – статусу офіційного національного судді та національного старійшини, Вам 
необхідно успішно пройти щорічну сертифікацію. 
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ЕТИЧНІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ СУДДІЙСЬКОЇ КОЛЕГІЇ ЧЕМПІОНАТІВ,  

ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ПІД ЕГІДОЮ СПУ 
 

 Члени журі повинні поводитися бездоганно, дотримуючись принципів 
неупередженості та прозорості, прийнятих в СПУ та затверджених у «Кодексі честі 
Судді СПУ» 
 

 Члени журі, які дають номери дзеркал учасників іншим членам журі, а також роблять  
позначки в листі виставлення оцінок, що не стосуються суддівства, будуть усунуті від 
суддівства. 
 

 Член журі не має права готувати моделей учасників у день проведення змагань у 
місцях, що відведені для підготовки. 
 

 Члену журі, обраному для суддівства, категорично забороняється входити у будь-який 
час до кабін учасників або на територію, відведену для підготовки учасників, у день 
проведення змагань. 
 

 Дискваліфікація. При виявленні порушень цих правил членом журі, 
останній буде позбавлений повноважень члена журі СПУ на строк від 
2-х днів (на 1 чемпіонат) до 1 року. 
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ВИМОГИ ДО НАДАННЯ СУДДІВСЬКИХ КАТЕГОРІЙ. 

До складу суддівської колегії входять майстри-перукарі, майстри з моделювання 
брів та майстри-візажисти, котрі відповідають вимогам для присвоєння суддівських 
категорій (суддя, суддя-стажер, старійшина), затверджених Президентом СПУ. 

Усі члени журі повинні мати Сертифікат судді чи старійшини СПУ на момент 
проведення чемпіонату, в котрому вони планують здійснювати діяльність як суддя чи 
старійшина. Цей сертифікат отримують шляхом проходження щорічної сертифікації членів 
суддівської колегії, яка відбувається у січні кожного року. 

 

Для отримання категорії «Старійшина» необхідно: 

1. Бути чинним членом СПУ. 

(Мати членський квиток СПУ, сплатити щорічний внесок до СПУ за поточний рік). 

2. Участь та перемоги на чемпіонатах, організованих СПУ 

- Для розгляду кандидата на старійшину з перукарського мистецтва у його арсеналі має 
бути щонайменше 3 медалі з Чемпіонату України, мінімум 5 медалей з різних відбіркових 
турів у категорії майстер чи тренер. 

- Для розгляду кандидата на старійшину з макіяжу у його арсеналі має бути щонайменше 3 
медалі з Чемпіонату України, мінімум 5 медалей з різних відбіркових турів у категорії 
майстер чи профі. 

- Для розгляду кандидата на старійшину з моделювання брів у його арсеналі має бути 
щонайменше 3 медалі з Чемпіонату України, мінімум 3 медалі з різних відбіркових турів у 
категорії майстер чи експерт. 

3. Участь у Чемпіонаті Європи чи Світу ОМС. 

(Необов'язкова вимога для набуття статусу «старійшина». Однак це значно збільшує 
шанси кандидата. Для дипломантів чемпіонатів ОМС кількість перемог у національних 
змаганнях не відіграє ролі). 

4. Досвід роботи зі спеціальності: 

- перукарське мистецтво не менше 7-ми років 

- макіяж не менше 5-ти років 

- моделювання брів не менше 3-х років 

5. Пройти сертифікацію та отримати диплом Старійшини. 
 

6. Після присвоєння категорії зобов'язаний готувати не менше 2-х учасників на кожен 
чемпіонат, у якому провадить роботу як старійшина. 

 

Для отримання категорії «Суддя-стажер» необхідно: 

1. Участь у 5 регіональних чемпіонатах та у 1 Чемпіонаті України в ролі старійшини. 
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2. Бути чинним членом СПУ. 

(Мати членський квиток СПУ, сплатити щорічний внесок до СПУ за поточний рік). 

3. Участь та перемоги на чемпіонатах, організованих СПУ 

(Для розгляду кандидата на суддю-стажера у його арсеналі має бути мінімум 1 медаль з 
Чемпіонату України, мінімум 3 медалі з відбіркових турів, у категорії майстер чи 
профі/тренер/експерт) 

4. Участь у Чемпіонаті Європи чи Світу ОМС. 

(Необов'язкова вимога для набуття статусу «суддя-стажер». Однак наявність досвіду 
виступів на чемпіонатах ОМС значно збільшує шанси кандидата. Для дипломантів 
чемпіонатів ОМС кількість перемог у національних змаганнях не відіграє ролі). 

5. Пройти сертифікацію та отримати диплом Судді-Стажера. 
 

6. Після присвоєння категорії зобов'язаний готувати не менше 2-х учасників на кожний 
чемпіонат, у якому провадить роботу як суддя-стажер. 
 

7. Призначається до бригади досвідчених суддів, але його оцінка не враховується в 
остаточному протоколі. Здає свої протоколи Комісару чемпіонату. 

 

Для отримання категорії «Суддя» необхідно: 

1. Перемога чи участь у Чемпіонаті Світу ОМС. 
 

2. Досвід роботи старійшиною (6 чемпіонатів) та суддею-стажером (5 чемпіонатів). 
 

3. Пройти сертифікацію, скласти іспит, отримати диплом Судді. 
 

4. Бути чинним членом СПУ. 

(Мати членський квиток СПУ, сплатити щорічний внесок до СПУ за поточний рік). 

5. Після присвоєння категорії зобов'язаний готувати не менше 2-х учасників на кожен 
чемпіонат, у якому веде роботу як старійшина. 

 

ДЛЯ УСІХ КАТЕГОРІЙ!!! 

Заборонена участь на будь-яких чемпіонатах на території України, неакредитованих 
СПУ, у ролі суддів чи старійшин!  

Дискваліфікація за порушення кодексу честі судді та старійшини СПУ. 

Пріоритет входження до суддівської колегії завжди віддається чемпіонам та призерам 
національних змагань СПУ та міжнародних змагань ОМС. 

Але СПУ також розглядає як кандидатів у члени суддівської колегії відомих, значущих та 
авторитетних експертів, які мають професійну репутацію для широкого кола майстрів в 
Україні та на міжнародному рівні, але не мають конкурсного досвіду. 
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Такі лідери можуть бути допущені до суддівства певних номінацій, що відповідають їх 
рівню кваліфікації та професійним досягненням. 

Кандидати в члени суддівської колегії мають не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення сертифікації подати заяву на вступ до СПУ, заповнити своє резюме, додати копії 
дипломів відповідних змагань та надіслати всі документи на розгляд Президенту СПУ на 
електронну адресу: ukraineomcmember@gmail.com  

Нові члени журі приймаються до суддівської колегії на щорічних Зборах Суддів та 
Старійшин. 
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СТАРІЙШИНИ 

Головне завдання Старійшин полягає в тому, щоб допомагати учасникам 
дотримуватись правил змагань. 

 

На Суддів (Старійшин) у полі покладаються наступні обов'язки: 

 Перед початком того чи іншого виду робіт група Старійшин виходить на конкурсне 
поле з метою контролю. Старійшини перевіряють, чи виконуються правила змагань 
учасниками, відповідність номінації та правильність розташування учасників на 
робочих місцях. 
 

 Перевірити умови роботи учасників (відстань між учасниками, наявність 
електричного струму, освітлення). У разі виникнення в учасника проблем 
інформувати про це Головного Суддю. 
 

 Після початку змагання Старійшини спостерігають за його ходом індивідуально. 
Якщо вони виявляють, що учасник чинить порушення, вони повинні записати номер 
дзеркала цього учасника та вид скоєного порушення. Потім вони передають ці дані 
Головному Судді, внаслідок чого й буде ухвалено відповідне рішення. 
 

 Фіксувати будь-яке помічене на конкурсному полі порушення, доповідати про 
побачене Головному Судді, який ухвалить відповідне рішення. 
 

 Після завершення відведеного на виконання роботи часу слідкувати, щоб учасники 
припинили свою роботу і не торкалися моделей.  
 

 Слідкувати за тим, щоб учасники виходили на конкурсне поле та йшли з нього лише у 
визначений час. 
 

 Слідкувати за тим, щоб учасники не отримували порад та підказок від публіки, 
тренерів чи від будь-яких інших осіб. 
 

 Слідкувати за роботою фотографів, не допускати їх на майданчик (за винятком 
акредитованих фотографів) до завершення роботи майстрів. 
 

 При виявленні порушення Старійшини нараховують відповідному учаснику штрафні 
бали, позначаючи номер його дзеркала в таблиці штрафів, літерне позначення 
допущеного порушення, а також вказують кількість штрафних балів. 
 

 Після завершення роботи Старійшина здає Протокол Головному Судді Змагань 
безпосередньо на майданчику! 
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НАРАХУВАННЯ ШТРАФНИХ БАЛІВ УЧАСНИКАМ 

Кількість штрафних балів становить від 1 до 5 балів за кожне порушення та 
нараховується старійшинами (див. таблицю). 

Кожного разу, коли старійшина помічає порушення, яке може спричинити 
нарахування штрафних балів, він повинен повідомити про це Головного Суддю, який 
сфотографує порушення, що згодом стане підставою для нарахування штрафних балів. 

Перукарі: жіночі та чоловічі майстри 

Код балу Позначення допущеного порушення Кількість 
штрафного балу 

А Початок роботи 1 
В Заздалегідь підготовлена робота 5 
С Зволоження волосся 2 
Б Постиж 3 
Е Нарощування волосся 3 
Б Попередня стрижка/укладання 5 
В Невідповідність темі 5 
Н Прикраса волосся 3 
І Інструменти/Машинка для стрижки волосся 5 
J Довжина волосся 2 
К Завершення роботи 2 

 

Візажисти 

Код балу Позначення допущеного порушення Кількість 
штрафного балу 

А Початок роботи 1 
В Попередня розмітка 2 
С Використання трафаретів 3 
Б Перманентний макіяж + нарощені вії 4 
Е Використання гуммозу 2 
Б Невідповідність темі 5 
В Заборонені та токсичні матеріали  
Н Завершення роботи 1 

 

Загалом Старійшини відповідають за підтримання порядку на подіумі від початку до кінця 
змагань. 

Ми дякуємо Вам за підтримку високого Статусу Старійшин і просимо звернути увагу, 
що за неправильні дії старійшин нараховуватимуться жовті картки за кожне 
порушення: 

 Переміщатись по подіуму групою. 
 Надавати тренерські вказівки учасникам під час виконання робіт. 
 Розмовляти з публікою або з іншими Старійшинами під час виконання робіт. 
 Будь-які контакти (прямі або через телефон) з будь-якими особами, за 

винятком відповідальних за проведення змагання. 
 Недемократичне (упереджене) нарахування штрафних балів учасникам. 
 Невірно заповнений, забруднений та невчасно зданий протокол. 
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СУДДІ 

Кваліфікація членів журі 

Усі члени журі повинні відповідати вимогам для надання статусу судді та мати 
суддівський сертифікат СПУ. Цей сертифікат можна отримати шляхом проходження 
сертифікації на щорічних зборах членів суддівської колегії. Сертифіковані судді мають 
оновлювати свою сертифікацію щороку. 

Центральний офіс СПУ надішле Вам повідомлення про дату та місце проведення 
Сертифікації. 

Розподіл членів журі за групами 

Групи членів журі повинні складатися щонайменше з трьох (3) та максимум із п'яти 
(5) суддів. Усі Національні члени журі, допущені до суддівства, будуть розподілені за 
групами якомога рівномірніше. 

Справедливе суддівство 

Щоб гарантувати справедливість суддівства, члени журі можуть бути усунені від 
виконання суддівських обов'язків у заліках, де зареєстровані учасники змагань, які мають 
будь-яке відношення до судді (родинне, робоче або тренерське). Остаточне рішення ухвалює 
Комісар змагань. 

Нові члени журі 

До будь-якої групи суддів можуть бути додані Судді-стажери, оцінки яких не будуть 
зараховані. 

Запасні члени журі 

Запасними вважаються офіційні члени суддівської колегії, які мають Сертифікат 
члена журі та замінюють тих членів журі, які не змогли бути присутніми на чемпіонаті або 
не відреагували на оголошення про скликання членів журі перед початком змагання. 

Вранці кожного дня змагань суддя має зайти до кімнати для членів журі, щоб 
перевірити призначення суддівства у цей день змагання та дотримуватись Розкладу, що 
відповідає цьому дню. 
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СИСТЕМА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК 

Для компетентного, об'єктивного та неупередженого суддівства всіх учасників 
Змагань СПУ використовує систему середньої оцінки всіх членів Журі, враховуючи при 
цьому десяткові числа. 

Для того щоб здійснити це у відносно короткий період часу, нижче наведено 
рекомендовані принципи та критерії виставлення оцінок.  

СТАНДАРТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК 

1. Член журі повинен використовувати усі оцінки, не пропускаючи жодної з них. 
 

2. Учасникам виставляють оцінки від 30 до 25 
 

3. Оцінки 30, 29, 28, 27 ніколи не повинні повторюватися. 
 

4. Оцінки 25 та 26 можуть повторюватись, залежно від кількості учасників у номінації; 
 

5. Коли кількість учасників складає: 
 
Від 1 до 10 
Оцінки 30, 29, 28 – ставляться по 1 разу 
Оцінка 27 – 1 раз 
Оцінка 26 – 1раз 
Оцінки 25 –обмежень немає 
 
Від 11 до 20 
Оцінки 30, 29, 28 – ставляться по 1 разу 
Оцінку 27 можна поставити лише 1 раз 
Оцінку 26 можна поставити максимум 3 рази 
Оцінку 25 – обмежень немає 
 
Від 21 до 30 
Оцінки 30, 29, 28 – ставляться по 1 разу 
Оцінку 27 можна поставити лише 1 раз 
Оцінку 26 – максимум 4 рази 
Оцінку 25 – обмежень немає 
 

6. Оцінки повинні бути проставлені у відповідні клітинки. Будь-яка додаткова оцінка, 
вписана в картку судді для виставлення оцінок поза клітинкою, знижується до 25. 
 

7. Відсутніх учасників слід відзначити безперервною хвилястою лінією, що проходить 
через клітинки відповідного номера в обох колонках. 
 

8. Переконайтеся, що всі цифри написані чітко, щоб у лічильної комісії не було 
сумнівів. 
 

9. Поставте великий прочерк як «Х» після останнього оціненого номера. 
 

10. Підпишіть протокол та поставте дату.  
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ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ ШТРАФНИХ БАЛІВ 

Для підтримки цілісності та неупередженості суддівства необхідне дотримання 
наступних правил. 

Член журі отримує жовту картку за кожне з нижченаведених 
порушень у кожному виді робіт: 

Анулювання листів з оцінками 

Якщо член журі виявляє недосвідченість під час суддівства, наприклад, забуваючи 
виставити учаснику його оцінку, виставляючи нерозбірливу оцінку або не закінчуючи 
суддівство вчасно, Головний Суддя може анулювати оціночний лист даного члена журі, 
попередньо повідомивши його про це. 

Незадовільне суддівство 

Виставлення незаслужено завищених чи занижених оцінок. 

Використання неофіційних бланків СПУ 

Під час суддівства член журі повинен користуватися лише офіційним листом 
(протоколом) виставлення оцінок. 

Використання блокнотів забороняється. 

Будь-які позначки чи знаки у аркуші оцінок заборонені.  

Протокол здається на полі змагань Головному Судді.  

Протокол, винесений за межі арени змагань, вважається не дійсним. 

Правила поведінки на полі змагань 

Під час суддівства членам журі заборонено перемовлятися на подіумі, заглядати до 
протоколів оцінок інших суддів, повідомляти номери дзеркал учасників, фотографувати у 
процесі суддівства. 

Основні правила 

Членам журі, обраним для суддівства, не дозволяється відвідувати майданчики для 
підготовки моделей у день проведення змагань. Член журі, який порушив це правило, буде 
відсторонений від суддівства, а учасника та модель буде відсторонено від участі у цьому виді 
робіт. 

Членам журі не дозволяється залишати приміщення для суддів у період очікування 
суддівства. 

Заборонено користуватися мобільними засобами зв'язку, перебуваючи на 
конкурсному полі під час суддівства. 

Члени журі, які перебувають у алкогольному чи наркотичному сп'янінні, усуваються 
від суддівства. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ ЖОВТИХ І ЧЕРВОНИХ КАРТОК 

Жовті та червоні картки були створені з метою захисту учасників, збереження 
принципів справедливого суддівства. 

Оцінки членів журі, які отримали жовті картки, не враховуватимуться. Після 
перерахунку оцінки даних членів журі будуть замінені середнім балом. 

Члени журі, які отримали ДВІ ЖОВТІ КАРТКИ, в одному або кількох заліках 
(номінаціях), на одному змаганні – отримують одну ЧЕРВОНУ КАРТКУ! Члени журі, які 
отримали протягом одного змагального року ТРИ жовті картки (від Чемпіонату України до 
наступного Чемпіонату України) – отримують ЧЕРВОНУ КАРТКУ.  

Члени журі, які отримали ЧЕРВОНУ КАРТКУ, не мають права судити до 
проходження переатестації та складання кваліфікаційного іспиту на щорічних Зборах Суддів. 
Членам журі, які підтвердили свою кваліфікацію, червоні та жовті картки анулюються. 

Пред'явлені жовті та червоні картки відображатимуться 
рахунковою комісією у зведених відомостях та доводитимуться до відома 
учасників змагань за допомогою засобів розміщення в електронному вигляді 
на сайті Організатора змагань. 
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ГОЛОВНИЙ СУДДЯ ЗМАГАНЬ 

 

На кожен офіційний чемпіонат, під егідою СПУ, Організаційним комітетом 
призначається Головний суддя змагань (Комісар). Організаційному Комітету належить право 
оцінювати роботу Комісара та вносити зміни до процедури призначення. 

 

ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКІВ ГОЛОВНОГО СУДДІ 

Головний суддя контролює та стежить за тим, що відбувається, щоби гарантувати 
правильність процесу змагання. 

Головний Суддя має право видалити з подіуму будь-яку особу, яка не виконує 
офіційних обов'язків у радіусі проведення змагань. 

Головний Суддя несе відповідальність за те, що відбувається на змагальному 
майданчику, за дії членів журі та комп'ютерної групи. 

 

ПОРЯДОК ДІЙ ГОЛОВНОГО СУДДІ 

 Головному Судді мають бути передані копії списку всіх учасників змагання, а також 
список членів журі для розподілу суддів у кожній секції та номінації. 
 

 Ознайомитись з місцем проведення заходу, і, особливо, з ареною змагання. 
 

 Перевірити кабінки учасників змагань та підготовчі майданчики. 
 

 Перевірити робочі місця учасників, проконтролювати чи у правильному порядку 
слідують номери дзеркал. У разі виявлення невідповідностей запропонувати 
відповідальній особі розмістити їх у належному порядку. 
 

 Перевірити рівномірність освітлення всіх ділянок подіуму. За потреби переставити 
робочі місця. 
 

 Перевірити кімнату журі: 
 
-  наявність оціночних суддівських листів і протоколів старійшин для всіх видів 

робіт у всіх категоріях; 
 

- перевірити розклад номінацій та призначити суддів для виконання їх завдань; 
 
(на Чемпіонат України складати графік суддівства необхідно заздалегідь, за 2 тижні 
до початку змагань). 
 

 Переконатись у присутності всіх членів журі. 
 

 Перевірити, чи відповідають члени журі вимогам і критеріям, що висуваються до них. 
У разі виявлення невідповідностей ці члени журі не мають права судити, або їх оцінки 
не враховуватимуться. 
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 Дотримання Статуту та Регламенту Змагань. 

 
 Контролювати роботу Старійшин. 

 
 Контролювати роботу Суддівської Бригади. 

 
 Контроль оціночних листів та протоколів. 

 
 Контроль та координація лічильної комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


