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І. Опис дисциплiни 

Шифр дисципліни ВВ2.2.02 

 

Загальнi 

характеристики 

дисциплiни 

Навчальне 

навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта 

Кiлькiсть кредитiв - __ Методи навчання: лекції 

із використанням 

відеоматеріалів з тем, 

практичні заняття, 

лабораторні заняття, 

написання та захист 

рефератів на задані теми, 

презентації 

Спецiальнiсть 

014 Здоров’я людини*  

Загальна кiлькiсть годин 

– 

90 

Денна Заочна 

Лекцiї: 

4 - 

Нормативна/вибiркова  Практичнiзаняття: 

8 - 

Рiк вивчення дисциплiни 

за навчальним планом  

Лабораторнi заняття: Форми поточного 

контролю: модульні 

контрольні роботи, 

оцінка та захист 

рефератів на задані теми, 

презентації 

12 - 

Семестр 7 Індивiдуальна робота: 

- - 

 

Тижневе навантаження 

(год.) 

-аудиторне: _ 

-самостiйна робота: _ 

Самостiйна робота: Форма пiдсумкового 

контролю: залік 

 
66 - 

 Спiввiдношення 

аудиторних годин i годин 

СРС: 

Мова навчання -

 українська 

24/66 - 

 

Предмет вивчення навчальної дисциплiни «Підліткова та юнацька 

косметологія» є оволодіння основними принципами обґрунтування 

профілактичного косметичного догляду нашкірних прояв патологічних станів 

шкіри та її придатків й корекції косметичних недоліків шкіри та її придатків з 

використанням косметичних препаратів та процедур. При вивченні дисципліни 

студенти набувають теоретичних знань, які ґрунтуються на знанні засобів та 

методів лікувального, профілактичного та косметичного догляду в умовах 

косметологічного закладу. Студенти вивчають етіологію, патогенез, клініку та 

методи корекції в умовах косметологічних закладів нашкірних прояв патологічних 

станів та косметичних недоліків шкіри та її придатків; методи діагностики, оцінки 

ефективності та безпеки використання косметичних засобів та процедур. 



Мiждисциплiнарнi зв'язки:  фізика, хімія, мікробіологія, анатомія людини, 

фізіологія людини, генетика, основи дерматології. 

Метою навчальної дисципліни «Підліткова та юнацька косметологія» є 

формування у студентів теоретичних знань щодо основних принципів 

обґрунтування раціонального й безпечного щодо здоров’я людини застосування 

косметичних засобів і процедур з метою лікувально-профілактичного догляду й 

корекції косметичних недоліків шкіри та її придатків. Вивчення дисципліни 

передбачає ознайомлення із захворюваннями внутрішніх органів, які викликають 

зміни шкіри, з підходами і принципами складання раціональних схем догляду за 

шкірою та її придатками та корекції косметичних недоліків з використанням 

косметичних засобів і методів. 

Досягнення мети дозволить раціонально обирати косметичні засоби та 

процедури залежно від недоліків шкіри.  

Основні завдання вивчення дисциплiни  «Підліткова та юнацька 

косметологія»: 

- знайомство з організацією роботи косметологічного закладу, правилами 

санітарного режиму та техніки безпеки; 

- надання студентам теоретичних знань щодо етіології патогенезу, клінічних 

проявів недоліків шкіри та її придатків;  

- вивчення етіології патогенезу, клініки захворювань внутрішніх органів, які 

супроводжуються змінами шкіри; 

- вивчення номенклатури, класифікації, механізму дії, косметичного ефекту 

засобів та методів косметичного догляду;  

- показань та протипоказань щодо їх застосування;  

-ознайомлення студентів з основними принципами та правилами 

використання косметичної сировини та косметичних засобів, ароматерапії, 

фітотерапії у косметології, сучасними методами профілактики косметичних 

недоліків обличчя та тіла. 

 

ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

 

№ з/п Результати навчання Компетентності 

Змістовий 

модуль 1. 

Знати:  

-   анатомію та фізіологію шкіри з точки зору  

      косметології;  

-   вплив навколишнього середовища на стан  

      шкіри;  

-   сучасний погляд на етіологію та патогенез 

      старіння шкіри;  

-   порушення та захворювання шкіри та її  

      придатків, їх причини;  

-   значення косметичних засобів догляду за  

      шкірою; 

- класифікацію косметичних засобів;  

- основні фізичні та хімічні терміни у 

косметиці;  

- фізичні форми косметичних засобів;  

Загальні та  

спеціальні  

компетентності. 

 



- види сировини, що застосовується у 

косметології; 

- класифікацію та механізм дії основних 

інгредієнтів, що застосовуються у 

косметології;  

- механізм дії запахів на людину;  

- медичну та іміджеву дію ароматів, їх 

класифікацію;  

- принципи та методики застосування 

ароматів, принципи поєднання ароматів; 

Вміти:  

- діагностувати тип, стан шкіри та  

     обґрунтовано скласти висновок;  

-  пояснити вплив навколишнього середовища  

      на стан шкіри та надати рекомендації щодо     

      профілактики негативних наслідків впливу  

      навколишнього середовища;  

-   пояснити сучасний погляд на етіологію та 

      патогенез старіння шкіри для    

      обґрунтування стратегії догляду за шкірою;  

-  орієнтуватися в порушеннях та 

      захворюваннях шкіри та її придатків, їх  

      причинах;  

-  пропагувати значення косметики у 

      спілкуванні між людьми. 

- орієнтуватися у класифікації косметичних 

засобів, основних фізичних та хімічних 

термінах у косметиці;  

- орієнтуватися у фізичних формах 

косметичних засобів, видах сировини, що 

застосовуються в косметології;  

- правильно призначати косметологічні засоби 

на основі знання механізму дії основних 

інгредієнтів;  

- цілеспрямовано застосовувати аромати. 

Змістовий 

модуль 2. 

 

Знати:  

-   клінічні прояви, етіологію та патогенез 

захворювань шкіри та її придатків, які 

найбільш часто зустрічаються в 

косметологічній практиці та підлягають 

лікувально-профілактичному догляду в 

умовах косметологічної установи; 

-  клінічні прояви, етіологію та патогенез 

захворювань внутрішніх органів, які 

супроводжуються змінами шкіри; 

-  характеристику, класифікацію та прояви 

косметичних недоліків шкіри та її придатків; 

Загальні та 

спеціальні  

компетентності 

 



-   характеристику, класифікацію, 

номенклатуру механізм дії та особливості 

застосування лікувально-профілактичних 

косметичних засобів, що використовуються 

для лікувально-профілактичного догляду та 

корекції косметичних недоліків; 

-   характеристику, класифікацію, 

номенклатуру та техніку проведення 

косметичних процедур, що 

використовуються для лікувально-

профілактичного догляду та корекції 

косметичних недоліків; 

-   методи визначення ефективності та безпеки 

застосування косметичних препаратів та 

процедур лікувально-профілактичної дії; 

-   методи діагностики, що застосовуються в 

косметологічній практиці. 

-   основні розділи практичної косметології 

(очистка шкіри, тонізація, живлення та 

зволоження, пілінг тощо);  

-   принципи догляду за шкірою тіла, волоссям, 

нігтями;  

-   правила проведення депіляції, сучасні 

методи та засоби депіляції;  

-   сучасний погляд на проблему гідратації 

шкіри, засоби та методи проведення 

гідратації шкіри;  

-   засоби, методи, можливості апаратної 

косметології;  

-   алгоритм надання індивідуальних інструкцій 

з догляду за шкірою обличчя, тіла, волоссям, 

нігтями залежно від віку, стану здоров’я, 

поставленої мети. 

Вміти:  
-   диференціювати стан шкіряних покривів на 

різних ділянках шкіри та розрізняти 

патологічний стан шкіри та її придатків від 

косметичних недоліків; 

-   розробляти схему догляду за шкірою, 

враховуючи косметичні недоліки, 

патологічні стани та індивідуальні 

особливості клієнта; 

-   проводити оцінку ефективності 

застосування лікувально-профілактичних 

косметичних засобів та процедур. 

-   ефективно застосовувати основні розділи 

практичної косметології (очистка шкіри, 



тонізація, живлення та зволоження, пілінг 

тощо);  

-   провести депіляцію із застосуванням 

сучасних методів та засобів депіляції;  

-   орієнтуватися у сучасному стані проблеми 

гідратації шкіри, засобах та методах 

проведення гідратації шкіри;  

-   орієнтуватися у засобах, методах, 

можливостях апаратної косметології;  

-   надати індівідуальні, обґрунтовані та 

цілеспрямовані рекомендації з догляду за 

шкірою обличчя, тіла, волоссям, нігтями 

залежно від віку, стану здоров’я, поставленої 

мети. 

 

ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  __  кредитiв  ЄКТС  __ годин. 

 

№ 

з/п 
Назви модулів та тем 

Кількість годин 

(денна форма навчання) 
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 Модуль І. Загальні положення основ клінічної косметології. Лікувально-

профілактичний догляд та корекція. 

1 Косметологія як розділ 

дерматології. Санітарія й 

гігієна в косметології. 

Косметологічний кабінет та 

вимоги до нього. Психологія, 

аспекти впливу на поведінку 

підлітка з косметичними 

проблемами. 

     

2 Поняття про засоби лікувальної 

косметології. Косметичні 

препарати рідкої форми 

випуску. Косметичні креми. 

     

3 Косметичні засоби догляду за 

шкірою, волоссям та нігтями, 

порожниною роту. Щоденний 

та професійний догляд за 

шкірою обличчя, тілом, 

волоссям, руками та нігтями. 

     



4 Медичні можливості 

косметичної корекції вад 

шкіри. 

     

 Модуль ІІ. Практична косметологія. Основні дерматологічні 

захворювання та косметичні недоліки. 

1 Типи шкіри та догляд за нею.      

2 Косметичні засоби при акне 

вульгаріс (юнацькі, підліткові): 

причини, лікування. 

     

3 Косметична допомога при 

чуттєвій шкірі.  

     

4 Дерматози у розрізі 

косметології. 

     

5 Нетипові випадки у кабінеті 

косметолога (алергічні хвороби 

шкіри. Мікотичні та вірусні 

ураження шкіри).  

     

6 Якою має бути косметика для 

підлітка? 

     

Всього   4 8 12 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІV. Змiст дисциплiни 

 

№  

з/п 

4.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 

 

К-сть годин 
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Модуль І.  Загальні положення основ клінічної косметології. 

Лікувально-профілактичний догляд та корекція. 

 

Тема 1.1. Косметологія як розділ дерматології. Санітарія й 

гігієна в косметології. Косметологічний кабінет та вимоги до 

нього. Психологія, аспекти впливу на поведінку підлітка з 

косметичними проблемами. 

Змiст теми: Історія розвитку косметології. Роль косметики 

у спілкуванні між людьми. Огляд медичних можливостей 

косметичної корекції дефектів шкіри.  

Основні поняття про мікробіологію та епідеміологію. 

Медичний огляд персоналу та допуск до роботи. Заходи 

боротьби з інфекційними захворюваннями. Санітарно-

протиепідемічний режим. Вимоги до проведення робіт. 

Правила особистої гігієни. Основи гігієни праці та 

виробничої санітарії. Дезінфікуючі та кровоспинні засоби. 

Надання першої допомоги при нещасних випадках. 

Санітарно-епідеміологічні вимоги до розташування, 

облаштування та утримання косметологічного кабінету: 

вимоги до розміщення, вимоги до облаштування та 

обладнання приміщень, вимоги до внутрішньої обробки 

приміщень, вимоги до водопостачання та каналізації, вимоги 

до опалення, вентиляції та забезпечення повітрообміну, 

вимоги до штучного та природного освітлення. 

Психологія косметологічного бізнесу. Принципи 

професійного обслуговування клієнтів. Урахування 

психологічних особливостей клієнтів та їх мотивацій. 

Методи пошуку клієнтів та формування кола постійних 

клієнтів. Ведення обліку клієнтів. Засоби уникнення 

можливих конфліктів. Алгоритм проведення косметичної 

консультації, методика продажу послуги або косметичних 

засобів. Імідж спеціаліста у галузі косметології. Важливість 

постійного підвищення професійного рівня персоналу. 

 

Тема 1.2. Поняття про засоби лікувальної косметології. 

Косметичні препарати рідкої форми випуску. Косметичні 

креми. 
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1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст теми: Основи косметичних засобів. Жири, масла та 

продукти їх переробки. Парафінові вуглеводні; кремній-

органічні сполуки. Ліпіди: жири, воски, фосфоліпіди, 

сфінголіпіди, поліпреноїди, жирні кислоти та жирні спирти. 

Антиоксиданти, вітаміни, ферменти у косметології. Тензіди. 

Класифікація. Функція тензідів у косметиці. Сполуки, що 

підвищують стабільність косметичних засобів. Ароматичні 

композиції. Барвники у косметиці. Консерванти у косметиці. 

Вода — основна і найважливіша косметична сировина. 

Неорганічні допоміжні сполуки. Біологічно активні сполуки 

у косметиці. Рослини у косметології. Продукти первинного 

та вторинного метаболізму. Способи застосування рослин у 

косметиці. Сутність дії найпоширеніших рослинних 

компонентів з точки зору косметології. Рослинна олія у 

косметології. 

Косметичні препарати рідкої форми випуску: класифікація за 

об’єктом застосування, призначенням, механізмом дії. 

Вимоги до рецептури в залежності від об’єкту застосування, 

призначення, механізму дії. Загальні принципи технології та 

контроль якості рідких косметичних препаратів. 

Лосьйони. Тоніки. Класифікація за об’єктом застосування, 

призначенням, механізмом дії. Рецептура. Технологія. 

Контроль якості. 

Креми косметичні. Загальна характеристика. Класифікація за 

об’єктом застосування, формою випуску, призначенням, 

механізмом дії. Емульсійні креми. Особливості 

косметичного ефекту емульсій. Вимоги до рецептури в 

залежності від об’єкту застосування, призначення, механізму 

дії. Загальні принципи технології та контроль якості. 

 

Тема 1.3. Косметичні засоби догляду за шкірою, волоссям та 

нігтями, порожниною роту. Щоденний та професійний 

догляд за шкірою обличчя, тілом, волоссям, руками та 

нігтями. 

Зміст теми: Косметичні препарати піно-миючого 

призначення. Загальна характеристика. Класифікація. 

Косметичний ефект піно-миючих косметичних препаратів. 

Шампуні. Класифікація за призначенням. Косметичний 

ефект. Рецептура. Технологія. Контроль якості. 

Бальзами для волосся. Сполоскувачі. Визначення, 

класифікація. Косметичний ефект. 

Характеристика основних і допоміжних речовин. Загальні 

вимоги до складання рецептури бальзамів ісполоскувачів. 

Технологія. Контроль якості. 

Мила косметичні. Загальна характеристика. Класифікація. 

Косметичний ефект. Рецептура. Технологія. Контроль якості. 

Піни для ванн. Косметичний ефект. Рецептура. Технологія. 

Контроль якості. 
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Косметичні засоби по догляд за шкірою, волоссям та нігтями. 

Термінологія та класифікація косметичного догляду за 

шкірою. Фактори, що впливають на косметичний ефект. 

Косметичні препарати як засіб досягнення косметичного 

ефекту догляду за шкірою. Класифікація. Характеристика 

основних класів за призначенням, рівнем проникності, 

механізмом дії, галуззю застосування, формою випуску. 

Косметичні препарати гігієнічного та декоративного 

призначення по догляду за волоссям. Характеристика. 

Призначення. Косметичний ефект. Рецептура. Технологія. 

Показники якості. 

Косметичні препарати гігієнічного та декоративного 

призначення по догляду за нігтями. Характеристика. 

Призначення. Косметичний ефект. Рецептура. Технологія. 

Показники якості. 

Косметичні засоби по догляду за порожниною рота. 

Характеристика. Класифікація за формою випуску, 

призначенням, механізмом дії. Особливості косметичного 

ефекту. Зубні пасти. Вимоги до рецептури в залежності від 

призначення, механізму дії. Загальні принципи технології та 

контроль якості. 

Зубні еліксири. Класифікація в залежності від призначення, 

форми випуску, механізму дії. Рецептура. Технологія. 

Контроль якості. 

 

Тема 1.4. Косметичні та медичні можливості корекції вад 

шкіри. 

Зміст теми: Косметичний ефект. Класифікація за об’єктом 

застосування, формою випуску. 

Вимоги до рецептури, загальні принципи технології, 

контроль якості косметичних препаратів декоративного 

призначення порошкоподібної, гелеподібної, кремоподібної 

та оформленої форми випуску по догляду за шкірою, 

волоссям та нігтями. 

Пудра, тональні креми. Помада. Туш для вій. Тіні для вік. 

Рецептура. Технологія. Показники якості. 

Теорія сприйняття запахів. Класифікація напрямків запахів в 

парфумерії. Основні принципи складання парфумерних 

композицій. Технологія, контроль якості парфумерних 

композицій. Парфумерні рідини. Класифікація. Технологія. 

Контроль якості. 

Хірургічні методи: можливості, показання та 

протипоказання. Фізичні методи.  

Апаратна косметологія: можливості, технічні засоби, 

показання та протипоказання. Сучасні естетичні технології: 

класичні апаратні методики, електростимуляція, мікротокова 

терапія, косметичний комбайн, дарсонвалізація, 

ультразвукова терапія, вакуумна терапія, іонно-сонофорез, 
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Мікродермаабразія, механічна наноперфорація 

(дермороллер), парафінотерапія,фізіотерапія в 

дерматокосметології.  

Гімнастика для обличчя: ефективність, методика 

проведення, значення у профілактиці старіння шкіри. 

 

Модуль ІІ.   Практична косметологія. Основні 

дерматологічні захворювання та косметичні недоліки. 

 

Тема 2.1. Типи шкіри та догляд за нею. 

Зміст теми: Класифікація здорової шкіри. Типи 

класифікацій шкіри. Критерії класифікації типу шкіри. 

Поняття ступеня жирності шкіри. Характеристика жирної 

(себорейної) шкіри. Характеристика нормальної шкіри. 

Характеристика сухої шкіри. Слабка, чутлива та тонка шкіра; 

критерії їх характеристики. Визначення стану шкіри. 

Критерії визначення стану шкіри. Фактори, що впливають на 

стан шкіри. Генотип та структура шкіряного покрову. 

Поняття “реактивність шкіри”. Поняття “фотореактивність”. 

Типи реакції шкіри на ультрафіолетове випромінювання. 

Основні етапи щоденного догляду за шкірою: очищення, 

тонування, зволоження. Додаткові засоби повсякденного 

догляду за шкірою: денний захист, нічний догляд, догляд за 

шкірою навколо очей. Маски: класифікація, застосування. 

Особливості щоденного догляду за шкірою залежно від типу, 

віку, стану шкіри та стану здоров’я взагалі. Консультування 

клієнта щодо правильного щоденного догляду за шкірою 

обличчя.  

Професійний догляд за шкірою обличчя. Гігієнічна чистка 

обличчя. Покази до проведення чисток обличчя. Поверхневе 

очищення шкіри. Вапоризація та пом’якшення шкіри. 

Глибоке очищення шкіри; видалення комедонів та акне. 

Мануальна та ультразвукова чистка. Рекомендації після 

процедури. 

Косметичний масаж. Види косметичного масажу: класичний, 

пластичний, дренажний, заспокійливий, аромомасаж, масаж 

за Жаке та ін. Очікувані ефекти масажу. Показання та 

протипоказання для проведення сеансу косметичного 

масажу. Обладнання для проведення сеансу косметичного 

масажу, правила та прийоми проведення.  

Професійні маски: очікуваний ефект, склад, класифікація, 

показання та протипоказання, правила та методики 

застосування. 

Пілінг: види пілінгу, ефекти, показання та протипоказання, 

сучасні методики проведення різних видів пілінгу. 

Складання програм передпілінгової підготовки та 

післяпілінгового догляду. 
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2.5 

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліфтингові та зволожуючі процедури. Професійна 

гідратація та її вплив на шкіру. Засоби гідратації шкіри, 

сучасні методики. 

 

Тема 2.2. Косметичні засоби при акне вульгаріс (юнацькі, 

підліткові): причини, лікування.  

Зміст теми: Етіологія, патогенез, клінічні прояви та 

лікувально-профілактичні заходи. 

 

Тема 2.3. Косметична допомога чуттєвой шкіри.  

Зміст теми: Етіологія, патогенез, клінічні прояви та 

лікувально-профілактичні заходи. 

 

Тема 2.4. Дерматози у розрізі косметології. 

Зміст теми: Етіопатогенез контактного дерматиту. 

Особливості клінічних виявів. Моно- та полісенсибілізація. 

Токсикодермія. Порівняльна характеристика простого та 

алергійного дерматитів. 

 

Тема 2.5. Нетипові пипадки у кабінеті косметолога (алергічні 

хвороби шкіри. Мікотичні та вірусні ураження шкіри). 

Зміст теми: Етіологія, патогенез, класифікація, клінічні 

прояви та лікувально-профілактичні заходи  

 

Тема 2.6. Якою має бути косметика для підлітка? 

Зміст теми: Функціональність, критерії вибору, бренди. Що 

має бути в косметичці? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Плани лекцій, семiнарських, практичних, лабораторних занять. 

 

Модуль І.  Загальні положення основ клінічної косметології. Лікувально-

профілактичний догляд та корекція. 



 

Лекція 1. Косметологія. Загальні поняття. Основні типи шкіри. Поняття про засоби 

лікувальної косметології. Санітарія й гігієна в косметології. 

Лекція 2.  Косметичні засоби догляду за шкірою, волоссям та нігтями. 

 

Практичне заняття №1.  

Тема: Косметологія як розділ дерматології. Санітарія й гігієна в косметології. 

Косметологічний кабінет та вимоги до нього. Психологія, аспекти впливу на 

поведінку підлітка з косметичними проблемами. 

Зміст теми: 

1. Історія розвитку косметології. Роль косметики у спілкуванні між людьми. 

Огляд медичних можливостей косметичної корекції дефектів шкіри.  

2. Основні поняття про мікробіологію та епідеміологію. Медичний огляд 

персоналу та допуск до роботи. Заходи боротьби з інфекційними 

захворюваннями. Санітарно-протиепідемічний режим. Вимоги до 

проведення робіт. Правила особистої гігієни. Основи гігієни праці та 

виробничої санітарії. Дезінфікуючі та кровоспинні засоби. Надання першої 

допомоги при нещасних випадках. 

3. Санітарно-епідеміологічні вимоги до розташування, облаштування та 

утримання косметологічного кабінету: вимоги до розміщення, вимоги до 

облаштування та обладнання приміщень, вимоги до внутрішньої обробки 

приміщень, вимоги до водопостачання та каналізації, вимоги до опалення, 

вентиляції та забезпечення повітрообміну, вимоги до штучного та 

природного освітлення. 

4. Психологія косметологічного бізнесу. Принципи професійного 

обслуговування клієнтів. Урахування психологічних особливостей клієнтів 

та їх мотивацій. Методи пошуку клієнтів та формування кола постійних 

клієнтів. Ведення обліку клієнтів. Засоби уникнення можливих конфліктів. 

Алгоритм проведення косметичної консультації, методика продажу послуги 

або косметичних засобів. Імідж спеціаліста у галузі косметології. Важливість 

постійного підвищення професійного рівня персоналу. 

 

Практичне заняття №2.  

Тема: Поняття про засоби лікувальної косметології. Косметичні препарати рідкої 

форми випуску. Косметичні креми. 

Зміст теми: 

1. Основи косметичних засобів. Жири, масла та продукти їх переробки. 

Парафінові вуглеводні; кремній-органічні сполуки. Ліпіди: жири, воски, 

фосфоліпіди, сфінголіпіди, поліпреноїди, жирні кислоти та жирні спирти. 

Антиоксиданти, вітаміни, ферменти у косметології. Тензіди. 

Класифікація. Функція тензідів у косметиці. Сполуки, що підвищують 

стабільність косметичних засобів. Ароматичні композиції. Барвники у 

косметиці. Консерванти у косметиці. Вода — основна і найважливіша 

косметична сировина. Неорганічні допоміжні сполуки. Біологічно активні 

сполуки у косметиці. Рослини у косметології. Продукти первинного та 

вторинного метаболізму. Способи застосування рослин у косметиці. 

Сутність дії найпоширеніших рослинних компонентів з точки зору 

косметології. Рослинна олія у косметології. 



2. Косметичні препарати рідкої форми випуску: класифікація за об’єктом 

застосування, призначенням, механізмом дії. Вимоги до рецептури в 

залежності від об’єкту застосування, призначення, механізму дії. Загальні 

принципи технології та контроль якості рідких косметичних препаратів. 

3. Лосьйони. Тоніки. Класифікація за об’єктом застосування, призначенням, 

механізмом дії. Рецептура. Технологія. Контроль якості. 

4. Креми косметичні. Загальна характеристика. Класифікація за об’єктом 

застосування, формою випуску, призначенням, механізмом дії. 

Емульсійні креми. Особливості косметичного ефекту емульсій. Вимоги до 

рецептури в залежності від об’єкту застосування, призначення, механізму 

дії. Загальні принципи технології та контроль якості. 

 

Практичне заняття №3. 

Тема: Косметичні засоби догляду за шкірою, волоссям та нігтями, порожниною 

роту. Щоденний та професійний догляд за шкірою обличчя, тілом, волоссям, 

руками та нігтями. 

Зміст теми: 

1. Косметичні препарати піно-миючого призначення. Загальна характеристика. 

Класифікація. Косметичний ефект піно-миючих косметичних препаратів. 

2. Шампуні. Класифікація за призначенням. Косметичний ефект. Рецептура. 

Технологія. Контроль якості. 

3. Бальзами для волосся. Сполоскувачі. Визначення, класифікація. 

Косметичний ефект. 

4. Характеристика основних і допоміжних речовин. Загальні вимоги до 

складання рецептури бальзамів ісполоскувачів. Технологія. Контроль якості. 

5. Мила косметичні. Загальна характеристика. Класифікація. Косметичний 

ефект. Рецептура. Технологія. Контроль якості. 

6. Піни для ванн. Косметичний ефект. Рецептура. Технологія. Контроль якості. 

7. Косметичні засоби по догляд за шкірою, волоссям та нігтями. Термінологія 

та класифікація косметичного догляду за шкірою. Фактори, що впливають на 

косметичний ефект. Косметичні препарати як засіб досягнення косметичного 

ефекту догляду за шкірою. Класифікація. Характеристика основних класів за 

призначенням, рівнем проникності, механізмом дії, галуззю застосування, 

формою випуску. 

8. Косметичні препарати гігієнічного та декоративного призначення по догляду 

за волоссям. Характеристика. Призначення. Косметичний ефект. Рецептура. 

Технологія. Показники якості. 

9. Косметичні препарати гігієнічного та декоративного призначення по догляду 

за нігтями. Характеристика. Призначення. Косметичний ефект. Рецептура. 

Технологія. Показники якості. 

10. Косметичні засоби по догляду за порожниною рота. Характеристика. 

Класифікація за формою випуску, призначенням, механізмом дії. 

Особливості косметичного ефекту. Зубні пасти. Вимоги до рецептури в 

залежності від призначення, механізму дії. Загальні принципи технології та 

контроль якості. 

11. Зубні еліксири. Класифікація в залежності від призначення, форми випуску, 

механізму дії. Рецептура. Технологія. Контроль якості. 

 



Практичне заняття №4. 

Тема: Косметичні та медичні можливості корекції вад шкіри. 

Зміст теми: 

1. Косметичний ефект. Класифікація за об’єктом застосування, формою 

випуску. 

2. Вимоги до рецептури, загальні принципи технології, контроль якості 

косметичних препаратів декоративного призначення порошкоподібної, 

гелеподібної, кремоподібної та оформленої форми випуску по догляду за 

шкірою, волоссям та нігтями. 

3. Пудра, тональні креми. Помада. Туш для вій. Тіні для вік. Рецептура. 

Технологія. Показники якості. 

4. Теорія сприйняття запахів. Класифікація напрямків запахів в парфумерії. 

Основні принципи складання парфумерних композицій. Технологія, 

контроль якості парфумерних композицій. Парфумерні рідини. 

Класифікація. Технологія. Контроль якості. 

5. Хірургічні методи: можливості, показання та протипоказання. Фізичні 

методи.  

6. Апаратна косметологія: можливості, технічні засоби, показання та 

протипоказання. Сучасні естетичні технології: класичні апаратні методики, 

електростимуляція, мікротокова терапія, косметичний комбайн, 

дарсонвалізація, ультразвукова терапія, вакуумна терапія, іонно-сонофорез, 

Мікродермабразія, механічна наноперфорація (дермороллер), 

парафінотерапія,фізіотерапія в дерматокосметології.  

7. Гімнастика для обличчя: ефективність, методика проведення, значення у 

профілактиці старіння шкіри. 

 

Модуль ІІ. Практична косметологія. Основні дерматологічні 

захворювання та косметичні недоліки. 

 

Лекція 2. Основні дерматологічні захворювання у підлітковому віці. 

 

Лабораторне заняття №1. 

Тема: Типи шкіри та догляд за нею. 

Зміст теми: 

1. Класифікація здорової шкіри. Типи класифікацій шкіри. Критерії 

класифікації типу шкіри. Поняття ступеня жирності шкіри. Характеристика 

жирної (себорейної) шкіри. Характеристика нормальної шкіри. 

Характеристика сухої шкіри. Слабка, чутлива та тонка шкіра; критерії їх 

характеристики. Визначення стану шкіри. Критерії визначення стану шкіри. 

Фактори, що впливають на стан шкіри. Генотип та структура шкіряного 

покрову. Поняття “реактивність шкіри”. Поняття “фотореактивність”. Типи 

реакції шкіри на ультрафіолетове випромінювання. 

2. Основні етапи щоденного догляду за шкірою: очищення, тонування, 

зволоження. Додаткові засоби повсякденного догляду за шкірою: денний 

захист, нічний догляд, догляд за шкірою навколо очей. Маски: класифікація, 

застосування. Особливості щоденного догляду за шкірою залежно від типу, 

віку, стану шкіри та стану здоров’я взагалі. Консультування клієнта щодо 

правильного щоденного догляду за шкірою обличчя.  



3. Професійний догляд за шкірою обличчя. Гігієнічна чистка обличчя. Покази 

до проведення чисток обличчя. Поверхневе очищення шкіри. Вапоризація та 

пом’якшення шкіри. Глибоке очищення шкіри; видалення комедонів та акне. 

Мануальна та ультразвукова чистка. Рекомендації після процедури. 

4. Косметичний масаж. Види косметичного масажу: класичний, пластичний, 

дренажний, заспокійливий, аромомасаж, масаж за Жаке та ін. Очікувані 

ефекти масажу. Показання та протипоказання для проведення сеансу 

косметичного масажу. Обладнання для проведення сеансу косметичного 

масажу, правила та прийоми проведення.  

5. Професійні маски: очікуваний ефект, склад, класифікація, показання та 

протипоказання, правила та методики застосування. 

6. Пілінг: види пілінгу, ефекти, показання та протипоказання, сучасні методики 

проведення різних видів пілінгу. Складання програм передпілінгової 

підготовки та післяпілінгового догляду. 

7. Ліфтингові та зволожуючі процедури. Професійна гідратація та її вплив на 

шкіру. Засоби гідратації шкіри, сучасні методики. 

 

Лабораторне заняття №2. 

Тема: Косметичні засоби при акне вульгаріс (юнацькі, підліткові): причини, 

лікування. 

Зміст теми: 

1. Етіологія, патогенез, клінічні прояви та лікувально-профілактичні заходи. 

 

Лабораторне заняття №3. 

Тема: Косметична допомога чуттєвої шкіри.  

Зміст теми: 

1. Етіологія, патогенез, клінічні прояви та лікувально-профілактичні заходи. 

 

Лабораторне заняття №4. 

Тема: Дерматози у розрізі косметології. 

Зміст теми: 

1. Етіопатогенез контактного дерматиту.  

2. Особливості клінічних виявів.  

3. Моно-та полісенсибілізація.  

4. Токсикодермія.  

5. Порівняльна характеристика простого та алергійного дерматитів. 

 

Лабораторне заняття №5. 

Тема: Нетипові пипадки у кабінеті косметолога (алергічні хвороби шкіри. 

Мікотичні та вірусні ураження шкіри). 

Зміст теми: 

1. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви та лікувально-

профілактичні заходи. 

 

Лабораторне заняття №6. 

Тема: Якою має бути косметика для підлітка? 

Зміст теми: 

1. Функціональність, критерії вибору, бренди. Що має бути в косметичці? 



 

4.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

 

1. Опрацювання рекомендованої літератури. 

2. Підготувати доповідь відповідно до теми практичного заняття. 

3. Підготувати мультимедійний супровід доповіді. 

 

Теми додаткового самостійного вивчення: 

1. Функції шкіри. Чинники, що впливають на здоров’я шкіри. Типи шкіри 

2. Особливості функціонування шкіри в підлітковому віці. Догляд за шкірою і 

волоссям 

3. Значення та будова шкіри. Захворювання шкіри та їх профілактика. 

4. Догляд за тілом. Значення особистої гігієни. 

5. Догляд за шкірою в підлітковому віці. 

6. Особливості шкіри підлітків. 

7.Перспективи розвитку та сучасний стан косметології за кордоном. Історія 

розвитку практичної косметології за кордоном. Напрями розвитку сучасної 

косметології в країнах Західної Європи та Америки. Перспективні засоби та методи 

косметичного догляду за шкірою і її придатками. 

8.Перспективи розвитку та сучасний стан косметології в Україні. Історія розвитку 

практичної косметології в Україні. Напрями розвитку сучасної косметології в 

Україні. Перспективні засоби та методи косметичного догляду за шкірою і її 

придатками. 

9.СПА-індустрія як одна з перспективних галузей косметології. Поняття СПА-

індустрії. 

10.Особливості косметологічних установ, які використовують СПА-методи. 

Косметичні препарати, які використовуються в СПА-послугах. Косметичний 

ефект. Основні компоненти складу. Технологія проведення СПА-процедур, 

показання та протипоказання до їх застосування. 

11.Таласотерапія як метод гігієнічного догляду. Суть методу. Косметичний ефект. 

Косметичні препарати, які застосовуються в процедурах таласотерапії. 

Особливості застосування. Показання та протипоказання до використання. 

12.Пелоїдотерапія як метод гігієнічного догляду. Елементарний склад грязей, які 

застосовуються в пелоїдотерапіїї  та його залежність від джерела добування. 

Косметичний ефект. Технологія проведення процедури. Покази та протипоказання 

до застосування. 

13.Декоративний косметичний догляд. Сучасні напрями розвитку методів 

декоративного догляду ( декоративних препаратів та процедур) за шкірою та її 

придатками . 

14.Декоративний догляд за нігтями. Сучасні методи корекції форми нігтів. 

Процедура нарощування нігтів. Матеріали та методи, які застосовуються в 

процедурі нарощування. Класифікація. Особливості застосування. Побічні ефекти 

процедури. 

15.Санітарно- гігієнічні вимоги до роботи косметологічного закладу. Нормативна 

документація. 

16.Целюліт. Характеристика. Стадії целюліту. Методи корекції в умовах 

косметологічного салону. 



17.Перманентний макіяж. Основні течії перманентного макіяжу. Види пігментів. 

Вимоги до фарб. Догляд за татуюванням. 

18.Мезотерапія. Засоби для мезотерапії. Покази, проти покази до процедури. 

Косметичний ефект до мезотерапії. 

19.Фото захист шкіри. Сонцезахисні засоби. Авто засмага. Косметичний ефект 

процедур. 

20.Професійні косметичні лінії. Косметичні препарати та їх косметичний ефект. 

21.Косметичний догляд за волоссям. Процедури регенерації, фарбування та 

забарвлення волосся, хімічної завивки волосся, нарощування волосся. 

22.Масаж волосистої частини голови. Методика проведення. 

23.Масаж обличчя і декольте. Методика проведення масажу. Покази і проти покази 

до процедури. 

24.Денний макіяж. Вечірній та фантазійний макіяж. Особливості проведення 

процедури 

25.Гарячі і холодні обгортання. Технологія раціонального застосування. 

26.Гарячі і холодні обгортання. Технологія раціонального застосування 

27.Боді-Пірсинг. 

28.Аромотерапія. Методика лікування. 

29.Мікродермобразія. Покази, проти покази до процедури. 

30.Хвороби волосся. 

 

V. Контроль якостi знань студентiв 

 

1.1. Форми i методи поточного контролю 

 

Модуль І. Загальні положення основ клінічної косметології. 

Лікувально-профілактичний догляд та корекція. 

1. Історія розвитку косметології. Роль косметики у спілкуванні між людьми. 

Косметологія та косметика.  

2. Анатомія, гістологія та фізіологія шкіри з точи зору косметології. 

Структура шкіри та її функції. Значення шкіри як органу.  

3. Будова шкіри: гідроліпідна мантія. Епідерміс, дерма, гіподерма.  

4. Захисні бар’єри шкіри. Залози шкіри.  

5. Поняття “тургор шкіри”, “еластичність” (“пружність”). Поняття 

кератинізації, гідратації та функції сальних залоз з точки зору косметології. 

Самоочищення шкіри.  

6. Анатомія та фізіологія волосся з точки зору косметології.  

7. Анатомія та фізіологія нігтів з точки зору косметології.  

8. Класифікація здорової шкіри. Типи класифікацій шкіри. Критерії 

класифікації типу шкіри.  

9. Поняття ступеня жирності шкіри. Характеристика жирної (себорейної) 

шкіри. Характеристика нормальної шкіри. Характеристика сухої шкіри.  

10. Слабка, чутлива та тонка шкіра; критерії їх характеристики.  

11. Визначення стану шкіри. Критерії визначення стану шкіри. Фактори, що 

впливають на стан шкіри.  

12. Генотип та структура шкіряного покрову. Поняття “реактивність шкіри”.  

13. Поняття “фотореактивність”. Типи реакції шкіри на ультрафіолетове 

випромінювання.  



14. Основні напрямки сучасної косметології. 

15. Лікувальна косметологія. 

16. Забезпечення санітарно-гігієнічного догляду в косметологічному 

кабінеті. 

17. Законодавча база роботи установ косметологічного профілю. 

18. Хімічні та фізичні терміни у косметології. Показник рН, його значення у 

косметології та вимірювання. Поняття “полярність молекул”, “поверхневий натяг”, 

“дифузія”, “осмотичний тиск”, “агрегатні стани речовин” та ін.  

19. Фізичні форми косметичних засобів. Розчини, колоїдні розчини: гелі, 

суспензії, емульсії. Створення емульсій; роль тензідів при утворюванні емульсій.  

20. Міцели, рідкі кристали, ліпосоми, наносфери: визначення, роль у 

косметичних засобах. Аерозолі.  

21. Жири, масла та продукти їх переробки. Парафінові вуглеводороди; 

кремній-органічні сполуки. Ліпіди: жири, воски, фосфоліпіди, сфінголіпіди, 

поліпреноїди, жирні кислоти та жирні спирти.  

22. Тензиди. Класифікація. Функція тензидів у косметиці. Сполуки, що 

підвищують стабільність косметичних засобів.  

23. Вода — основна і найважливіша косметична сировина.  

24. Неорганічні допоміжні сполуки. Барвники у косметиці.  

25. Біологічно активні сполуки у косметиці.  

26. Рослини у косметології. Продукти первинного та вторинного 

метаболізму. Способи застосування рослин у косметиці.  

27. Сутність дії найпоширеніших рослинних компонентів з точки зору 

косметології.  

28. Рослинна олія у косметології.  

29. Основні етапи щоденного догляду за шкірою: очищення, тонування, 

зволоження.  

30. Додаткові засоби повсякденного догляду за шкірою: денний захист, 

нічний догляд, догляд за шкірою навколо очей.  

31. Класифікація, номенклатура лікувальних косметичних препаратів. 

32. Косметичні препарати лікувально-профілактичної дії та засоби 

лікувальної косметики 

33. Косметичні засоби та методи спрямовані проти передчасного старіння 

шкіри  

34. Косметичні препарати із SPF-фактором. Основні фірми-виробники 

сонцезахисної косметики. 

35. Косметичні препарати по догляду за волоссям та шкірою волосистої 

частини голови. 

36. Лікарські засоби для корекції проблем нігтів. 

 

Модуль ІІ. Практична косметологія. Основні дерматологічні 

захворювання та косметичні недоліки. 

 

          1. Маски: класифікація, застосування.  

          2. Особливості щоденного догляду за шкірою залежно від типу, віку, стану 

шкіри та стану здоров’я взагалі.  

          3. Консультування клієнта щодо правильного щоденного догляду за шкірою 

обличчя.  Поверхневе очищення шкіри. Вапоризація та пом’якшення шкіри.  



          4. Глибоке очищення шкіри; видалення комедонів та акне.  

          5. Косметичний масаж. Види косметичного масажу: класичний, пластичний, 

дренажний, заспокійливий, масаж за Жаке та ін.  

          6. Очікувані ефекти масажу. Показання та протипоказання для проведення 

сеансу косметичного масажу.  

          7. Обладнання для проведення сеансу косметичного масажу, правила 

проведення, прийоми.  

          8. Професійні маски: очікуваний ефект, склад, класифікація, показання та 

протипоказання, правила та методики застосування.  

          9. Пілінг: види пілінгу, ефекти, показання та протипоказання, сучасні 

методики проведення різних видів пілінгу.  

         10. Професійна гідратація та її вплив на шкіру. Засоби для гідратації шкіри, 

сучасні методики.  

         11. Ушкодження та захворювання шкіри та її придатків. Небажані та 

хворобливі прояви на шкірі. Ушкодження, що виникають у результаті застосування 

косметичних засобів. Діагностика та принципи лікування.  

         12. Вульгарні вугри (акне вульгаріс, юнацькі, підліткові). Етіологія, патогенез, 

клінічні прояви та лікувально-профілактичні заходи. 

         13. Чуттєва шкіра. Купероз. Розацея. Етіологія, патогенез, клінічні прояви та 

лікувально-профілактичні заходи. 

         14. Дерматози. Загальні поняття. Етіопатогенез контактного дерматиту. 

Особливості клінічних виявів. Моно  та полісенсибілізація. Токсикодермія. 

Порівняльна характеристика простого та алергійного дерматитів. 

          15. Алергічні хвороби шкіри. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічні 

прояви та лікувально-профілактичні заходи. 

          16. Мікотичні ураження шкіри. Демодекоз. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви та лікувально-профілактичні заходи. 

          17. Вірусні ураження шкіри. Етіологія, патогенез, клінічні прояви та 

лікувально-профілактичні заходи. 

         18. Епіляція та депіляція: протипоказання, сучасні засоби та методики. 

Причини надмірного росту волосся на обличчі.  

         19. Догляд за тілом: щоденний професійний догляд; засоби, можливості.  

         20. Целюліт: причини та механізм виникнення, принципи та сучасні методики 

боротьби.  

         21. Рубці: причини виникнення, патоморфологічна класифікація, методи та 

можливості ліквідування.  

         22. Догляд за волоссям. Класифікація шкіри голови та волосся. Щоденний та 

професійний догляд за волоссям, засоби та правила.  

        23. Догляд за шкірою рук та нігтями. Щоденний та професійний, гігієнічний 

та декоративний догляд за шкірою рук та нігтями, правила догляду та засоби. 

        24. Засоби декоративної косметики та обладнання для проведення сеансу 

макіяжу.  

        25. Теорія кольору в косметиці. Поняття “теплі та холодні кольори”. Основні, 

додаткові та похідні кольори у косметиці. Визначення кольорового типу шкіри. 

Вибір кольору у макіяжі, поєднання кольорів, можливості маніпулювання 

кольорами при виконанні різних видів макіяжу.  

        26. Техніка класичного макіяжу. Накладання тонової основи, рум’ян. Макіяж 

брів, очей. Оформлення губ.  



       27. Корекція обличчя. Форми обличчя та засоби його корекції. Маскування 

різноманітних вад зовнішності за допомогою макіяжу.  

       28. Вечірній макіяж, весільний макіяж, авангардний та інші види макіяжу.  

       29. Перманентне фарбування брів та вій, зміна форми брів, штучні вії.  

       30. Сучасні теорії старіння. Значення спадковості, дії навколишнього 

середовища, способу життя, шкідливих звичок у процесі старіння шкіри. Вплив 

стану здоров’я, характеру харчування на темпи старіння шкіри.  

       31. Критерії оцінки біологічного віку шкіри. Гістологічні та фізіологічні зміни 

у шкірі у процесі її старіння. Вікові періоди життєдіяльності шкіри, їх 

характеристика.  

       32. Особливості догляду за шкірою у різні вікові періоди та сучасні засоби, що 

можуть використовуватися для зовнішнього омолодження у кожному віковому 

періоді.  

       33. Хірургічні методи косметичної корекції вад шкіри: можливості, показання 

та протипоказання.  

       34. Фізичні методи косметичної корекції вад шкіри. Апаратна косметологія: 

можливості, технічні засоби, показання та протипоказання, сучасні методики.  

        35. Принципи професійного обслуговування клієнтів. Урахування 

психологічних особливостей клієнтів та їх мотивацій. Засоби уникнення можливих 

конфліктів.  

        36. Методи пошуку клієнтів та формування кола постійних клієнтів. Ведення 

обліку клієнтів.  

        37. Алгоритм проведення косметичної консультації, методика продажу 

послуги або косметичних засобів.  

        38. Імідж спеціаліста у галузі косметології. Важливість постійного підвищення 

професійного рівня персоналу. 

        39. Протигрибкові препарати та їх місце в косметологічної практиці. 

        40. Косметичні лікувальні препарати для догляду за шкірою долоні та стоп з 

признаками гіперкератозу. 

        41. Основні косметичні препарати для догляду із проблемами пігментації. 

        42. Препарати для лікування вугрової хвороби 

        43. Антисеборейні препарати. Особливості застосування. 

 

Зразок тестів поточного контролю 

(Модульної контрольної роботи) 

 

Модульна контрольна робота № 1 

 

1. Косметологія - це наука: 

 про красу 

 про космос 

 про красу і здоров'я шкіри 

 

2. Спеціаліст по косметології займається: 

 профілактикою старіння шкіри 

 середнім і глибоким пілінгом 



 масажем 

 видаленням папілом і бородавок 

 

3. Спеціаліст по дерматокосметології займається: 

 блефаропластикою 

 електрокоагуляциєю 

 дермабразією 

 ліпосакцією 

 

4. Процедури контурної пластики обличчя виконуються фахівцем з 

кваліфікацією: 

 дерматохірургії 

 пластичного хірурга 

 дерматолога 

 

5. Епідерміс це: 

 одношаровий епітелій 

 багатошаровий епітелій 

 зроговілий епітелій 

 не зроговілий епітелій 

 

6. Виберіть правильні твердження: 

 базальний шар епідермісу містить клітини Лангерганса 

 зернистий шар відрізняється високою мітотичної активністю 

 ростовим шаром називають базальний шар 

 серед клітин базального шару розташовані меланоцити 

 

7. Процес десквамації це: 

 природне відлущення клітин епідермісу 

 розподіл клітин за різними станами 

 поділ клітин 

 

8. Шар, що відноситься до епідермісу: 

 сосочковий; 

 базальний; 

 зернистий; 

 сітчастий. 

 

9. Основними клітинами епідермісу є: 

 меланоцити; 

 кератиноцити; 

 клітини Лангерганса. 



 

10. Базальні кератиноцити характеризуються: 

 високою мітотичної активністю 

 наявністю дендритів 

 здатністю виробляти меланін 

 

11. Основна функція меланоцитів: 

 притягання і зв'язування води 

 вироблення кератину 

 розпізнавання антигенів 

 вироблення пігменту меланіну 

 

12. Меланин - це речовина, що визначає: 

 жирність шкіри 

 вологість шкіри 

 колір шкіри 

 пружність шкіри 

 

13. Імунними клітинами шкіри є: 

 клітини Лангерганса; 

 кератиноцити; 

 фагоцити; 

 фібробласти. 

 

14. Еластичність шкіри визначається: 

 еластиновими волокнами 

 м'язовими волокнами 

 колагеновими волокнами 

 

15. Гіалуронова кислота є складовою: 

 епідермального ліпідного бар'єру 

 базальної мембрани 

 підшкірно-жирової клітковини 

 матриксу дерми 

 

16. Складовими речовинами дерми є: 

 цераміди 

 еластинові волокна 

 гіалуронова кислота 

 молочна кислота 

 колагенові волокна 

 



17. Виберіть компоненти матриксу дерми: 

 кератин 

 холестерин 

 гіалуронова кислота 

 глікозамінглікани 

 

18. До гіперпігмеланозів відносяться такі шкірні патології: 

 вітіліго 

 веснянки 

 лентіго 

 хлоазма 

 

19. Розчини, які використовуються для знезараження шкіри при попаданні 

на них крові хворого на СНІД: 

 6% перекис водню 

 70% спирт 

 0,5% спиртовий розчин хлоргексидину 

 1% йодонат 

 

20. Найбільш небезпечний прояв негайної алергії: 

 кропив'янка 

 бронхоспазм 

 анафілактичний шок 

 набряк Квінке 

 

21. Дератизація це: 

 боротьба з паразитуючими на людях і предметах їх побуту 

членистоногими 

 боротьба з гризунами в лікувальному закладі 

 

22. Дезіконт (індикаторні смужки) використовують для: 

 визначення концентрації дезінфекційного засобу 

 визначення неправильно приготованого дезинфікуючого розчину 

 визначення % співвідношення дезинфікуючого засобу і води 

 

23. Дезінсекція це: 

 боротьба з паразитують на людях і предметах їх побуту членистоногими 

 боротьба з гризунами в лікувальному закладі 

 

24. Шкіряний антисептик застосовують для: 

 гігієнічної обробки рук 

 після приготування їжі 



 хірургічної обробки рук 

 

25. Миюче-дезінфікуючий засіб використовують для: 

 дезінфекції використаного інструментарію 

 дезінфекції та передстерилізаційного очищення інструментарію 

 дезінфекції та стерилізації інструментарію 

 

26. Контроль стерилізаційного обладнання: 

 проводять не рідше 2 разів на рік 

 проводять 1 раз в рік 

 не проводять 

 

27. Для досягнення ефективного миття та знезараження рук необхідно 

дотримуватися таких умов: 

 коротко підстрижені нігті, 

 відсутність лаку на нігтях, 

 відсутність штучних нігтів, 

 відсутність на руках ювелірних прикрас 

 

28. Кратність обробки кабінетів бактерицидними лампами в робочий час: 

 4 рази на зміну по 30 хвилин 

 2 рази в зміну по30 хвилин 

 6 раз в зміну по 30 хвилин 

 

29. Бактерицидні лампи дезінфікують: 

 спиртом етиловим 70% 

 дезинфікуючим засобом 

 хлоргексидином спиртовим 0,5% 

 

30. Журнал обліку роботи ультрафіолетової бактерицидної установки 

заповнюється: 

 щодня 

 1 раз в тиждень 

 1 раз на місяць 

 при кожному включенні установки 

 

31. Асептика - це комплекс заходів, спрямованих на: 

 знищення мікробів в рані 

 повне знищення мікробів і їх спор 

 стерильність 

 ліквідацію мікроорганізмів в рані і в організмі в цілому 

 попередження проникнення мікроорганізмів в рану і в організм в цілому 



 

32. Антисептика - це комплекс заходів спрямованих на: 

 попередження попадання мікробів в рану 

 повне знищення мікробів і їх спор 

 стерильність 

 попередження проникнення мікроорганізмів в рану і в організм в цілому 

 ліквідацію мікроорганізмів в рані і в організмі в цілому 

 

33. Повітряний метод стерилізації застосовується для виробів з: 

 металу 

 бавовняної тканини 

 скла 

 силіконової гуми 

 

34. Дезінфекція - це: 

 знищення патогенних мікроорганізмів 

 комплекс заходів, спрямованих на знищення збудників інфекційних 

захворювань і руйнування токсинів на об'єктах зовнішнього середовища. 

 знищення грибків 

 знищення вірусів 

 

35. Для стерилізації застосовуються засоби, що володіють: 

 статичною дією 

 віруліцидною дією 

 спороцидною дією 

 фунгіцидною дією 

 родентицидною дією 

 

36. Стерилізація - це: 

 знищення патогенних бактерій 

 знищення мікробів на поверхні 

 знищення інфекції 

 звільнення будь-якого предмета або матеріалу від усіх видів 

мікроорганізмів (включаючи бактерії і їх спори, гриби, віруси і пріони), або їх 

знищення 

 

37. Розчини для стерилізації хімічним методом: 

 сайдекс, глутарал 

 6% перекис водню 

 3% перекис водню 

 лізоформін 3000 

 ерігід-форте 



 

38. До придатків шкіри відносяться: 

 волосся; 

 нігті; 

 сальні залози; 

 слизові оболонки. 

 

39. Судинна система шкіри: 

 є шкірним придатком 

 не є придатком шкіри 

 

40. У якому шарі шкіри відсутні судини: 

 в дермі 

 в ПЖК 

 в епідермісі 

 

41. Больові нервові закінчення знаходяться: 

 в дермі 

 в підшкірній жировій клітковині 

 в епідермісі 

 розподілені серед всіх шарів шкіри 

 

42. Холодові рецептори інервують: 

 сполучнотканинні структури шкіри 

 м'язові структури шкіри 

 

43. У стрижні волосся розрізняють: 

 мозкову речовину 

 коркове речовина 

 кутикулу 

 меланоцити 

 

44. Волосяна цибулина це: 

 нижня частина волосяного фолікула 

 нижня частина кореня волосини 

 нижня частина стрижня волосини 

 

45. Запах, який з'являється при потовиділенні визначається: 

 складом секрету потових залоз 

 метаболітами бактерій, що розкладають складові секрету потових залоз 

 

46. На поверхні шкіри: 



 кисле середовище 

 нейтральне середовище 

 лужне середовище 

 

47. Гідроліпідний бар'єр шкіри утворений: 

 виділеннями потових залоз 

 виділеннями сальних залоз 

 себумом, потом і епідермальними ліпідами 

 

48. При діагностиці стану шкіри враховують: 

 вік 

 функціональну активність сальних залоз 

 вологість шкіри 

 ступінь оволосіння 

 

49. Діагностична класифікація ділить шкіру на: 

 суху 

 мертву 

 жирну 

 живу 

 комбіновану 

 

50. Яка шкіра схильна до ранньої появи зморшок: 

 комбінована 

 суха 

 жирна 

 

51. У якому стані шкіра найбільш проникна: 

 в гіперзволоженому 

 в нормальному 

 в обезвоженому 

 

52. Виберіть характерні ознаки сухої шкіри: 

 себорея 

 подразнення 

 лущення 

 вугрі 

 передчасне старіння 

 

53. Жирна шкіра характеризується: 

 наявністю комедонів 

 дрібними порами 



 себостазом 

 гіперкератозом 

 себорея 

 

54. Ознаки комбінованої шкіри: 

 нерівномірна секреція сальних залоз 

 нерівномірна пігментація 

 нерівномірне зволоження шкіри 

 нерівномірна товщина шкіри 

 

55. Гиперкератоз - це: 

 потовщення рогового шару 

 порушення зв'язку між клітинами шипуватого шару 

 гострий набряк сосочків дерми 

 потовщення шипуватого шару 

 

56. Причиною гіперкератозу шкіри є: 

 гіперфункція сальних залоз 

 опромінення УФ 

 гіпофункція сальної залози 

 низька швидкість десквамації клітин 

 

57. Морфологічні порушення, характерні для сухої шкіри: 

 гіперкератоз 

 недолік епідермальних ліпідів 

 порушення зв'язку між корнеоцитами 

 підвищена активність меланоцитів 

 

58. Морфологічні порушення, характерні для жирної шкіри: 

 відсутність гідроліпідної мантії 

 недолік епідермальних ліпідів 

 загальний гіперкератоз 

 фолікулярний гіперкератоз 

 

59. Жирна шкіра схильна: 

 до зневоднення 

 до акне 

 до лущення 

 до витончення 

 

60. Показання для жирної шкіри: 

 косметичний масаж 



 глибоке очищення 

 дренажний масаж по Жаке 

 біостимуляція 

 

61. Показання для сухої шкіри: 

 відновлення гідроліпідної мантії; 

 процедури глибокого очищення; 

 зволоження; 

 косметичний масаж. 

 

Модульна контрольна робота № 2 

 

1. Для чого потрібен зволожуючий крем? Виберіть всі правильні варіанти: 

 для захисту від сонячних променів 

 для зволоження шкіри 

 для захисту від антиоксидантів 

 крем не потрібен взагалі 

 

2. Коли потрібно наносити нічний крем? Виберіть всі правильні варіанти: 

 за пів години до сну 

 за годину до сну 

 за 2-3 години до сну 

 безпосередньо перед сном 

 

3. Які компоненти небажані в хорошій умивалці? Виберіть всі небажані 

компоненти: 

 натуральне масло 

 лаурил сульфат натрію 

 мінеральне масло 

 коко-бетаїн 

 

4. Який із перерахованих засобів не є відлущувальним: 

 ензимний пілінг 

 скраб 

 засіб для демакіяжу 

 пілінг з кислотами 

 кларісонік 

 маска-гоммаж 

 ензимний пілінг 

 

5. Які активні компоненти зазвичай містить ензимний пілінг? Виберіть всі 

правильні варіанти: 



 папаин 

 аргірілін 

 матриксил 

 бромелайн 

 

6. Чим відрізняються пілінги з АНА кислотами для домашнього 

застосування від пілінгів з АНА кислотами для професійного використання? 

Виберіть всі правильні варіанти: 

 тільки розміром упаковки - пілінги, призначені тільки для професійного 

застосування продаються у великих тубах з помпою, а для домашнього 

застосування - в маленьких тюбиках 

 в пілінгу для самостійного домашнього застосування концентрація АНА 

кислот не може перевищувати 10%, а косметологи можуть використовувати 

пілінги, в яких концентрація АНА кислот становить 30-50-70% 

 для використання професійного пілінгу потрібно пройти спеціальне 

навчання 

 у професійних пілінгу нижче pH 

 

7. Які з перерахованих нижче причин виникнення хрономорщін Ви вважаєте 

вірогідними? 

 надлишкова міміка 

 дегідратація шкіри + надлишкова міміка 

 інтоксикація клітин і міжклітинного простору 

 інтоксикація, м'язова дистрофія, порушення засвоюваності вітамінів і 

мікроелементів, дегідратація 

8. Енхансери - це 

 речовини - провідники 

 сучасні косметологічні апарати 

 засоби для зняття макіяжу 

 зволожуючі компоненти 

 

9. Забезпечення проникнення косметичних засобів можна ефективно 

досягти якщо 

 зруйнувати ліпіди шкіри 

 вжити заходів щодо збереження цілісності епідермального бар'єру 

 проникність взагалі не залежить від цілісності епідермального бар'єру 

 всі відповіді невірні 

 

10. Основна функція гіалуронової кислоти: 

 забезпечувати еластичність шкіри 

 забезпечувати міцність шкіри 

 забезпечувати вологість шкіри 



 

11. Колаген за своєю хімічною природою є 

 ліпідом 

 вуглеводом 

 білком 

 

12. Виберіть правильне твердження: гіалуронова кислота - це: 

 гідрофільна речовина 

 ліпофільна речовина 

 

13. Колаген розщеплюється: 

 гіалуронідазами 

 еластазою 

 супероксідісмутазами 

 колагеназою 

 

14. Виберіть компоненти натурального зволожуючого фактора шкіри: 

 цераміди 

 молочна кислота 

 еластин 

 сечовина 

 піроллідонкарбоновая кислота 

15. Кератолітичні засоби надають такі ефекти: 

 розм'якшують і відшаровують епідерміс 

 розсмоктують запальний інфільтрат 

 зменшують активність сальних залоз 

 відновлюють нормальну структуру епідермісу 

 

16. Гліколева кислота невисокої концентрації нейтралізується: 

 спиртом 

 маслом 

 водою 

 

17. Механізм дії ретиноїдів при противугревій терапії спрямований: 

 на фолікулярний гіперкератоз 

 на гіперпродукцію шкірного сала 

 антимікробну дію 

 

18. Патогенетичний механізм дії бензолпероксіду спрямований: 

 на фолікулярний гіперкератоз 

 на гіперпродукцію шкірного сала 

 антимікробну дію 



 

19. Які речовини гальмують процес меланогенезу: 

. альфа-гідроксильні кислоти 

 ферменти 

 інгібітори тіразінази 

 емульгатори 

 

20. Освітлюючу дію мають: 

 масло жожоба 

 арбутин 

 гіалуронова кислота 

 койєвая кислота 

 гліколева кислота 

 

21. Пригнічує дію на процес меланогенезу мають: 

 молочна кислота 

 азулен 

 арбутин 

 аскорбінова кислота 

22. Що сприяє росту бактерій в косметиці? 

 спільне використання з друзями 

 зберігання в теплому світлому місці 

 використання косметики під час інфекційного запалення очей або губ 

 все перераховане 

 

Модульна контрольна робота № 3 

 

1. Як називається інструмент для здійснення механічної чистки 

обличчя? 

  пальці косметолога 

  ложка Унни 

  вугровидавлювач 

  УЗ-апарат 

 

2. В якій ситуації Ви рекомендуете геліотерапію (солярій)? 

  перелом кістки, нейродерміт, зниження імунітету 

  слабозаживаючі рани, бліді шкірні покрови 

  сухість шкіри, кисневе голодування 

  доповнення до чистки обличчя в якості антибактеріальної терапії 

 

3. Який компонент космецевтичних засобів показаний при жирній, 

пористій шкірі? 



  бетаметазон 

  дистильована вода 

  глина 

  Гліцерин 

 

4. Який етап неінвазійної процедури призначеного догляду Ви вважаєте 

зайвим: «демакіяж - дезінфекція - масаж обличчя - механічна чистка - фарбування 

брів та вій, видалення залишків фарби - нанесення омолоджувальних препаратів 

(тоніків, масок та ін.) - макіяж»? 

  макіяж 

  механічна чистка 

  фарбування брів та вій 

  дезінфекція 

 

5. Які обов’язкові етапи включає в себе механічна чистка обличчя? 

 чистка обличчя + ультратонізація + бактерицидна маска 

  демакіяж + дезінфекція + вапоризація або обробка шкіри препаратом, 

розширювачем протоки сальних залоз + чистка + повторна дезінфекція 

  демакіяж + дезінфекція + вапоризація + чистка + масаж + 

бактерицидна маска  

  дезінфекція + масаж + чистка + електрофорез по масці + повторна 

дезінфекція 

 

6. Які лабораторні дослідження назначаються у випадку рецидивуючих 

acne vulgaris у чоловіків старших 35-40 років? 

  клінічний аналіз крові і загальний аналіз сечі + гормональні 

дослідження (статеві гормони, гормони щитоподібної залози) 

  обстеження ШКТ (кал на дисбактеріоз, копрологію, лямблії, глистяну 

інвазію; УЗД печінки, підшлункової залози, жовчного міхура) + біохімія крові 

  дослідження мікрофлори шкірних покривів (пропіони-бактерії акне, 

шкірні стафілококи і ін.) та паразитів шкіри (кліщ демодекс) 

  гормональні дослідження + дослідження ШКТ + біохімія крові + 

клінічний аналіз крові і загальний аналіз сечі + дослідження мікрофлори шкірних 

покривів 

 

7. Консультація яких спеціалістів актуальні при попередньому 

дерматологічному діагнозі «екзема» у жінок? 

  гінеколог-ендокринолог, імунолог, алерголог, гастроентеролог, 

паразитолог, інфекціоніст, психолог 

  гінеколог-ендокринолог, алерголог, інфекціоніст 

  алерголог, паразитолог, імунолог 

  імунолог, алерголог 



 

8. Який термін використовується для визначення патології, широко 

відомої під жаргонізмом «целюліт»? 

  адипоцитопенія 

  ліподистрофія 

  ліполіз 

  ожиріння 

 

9.  Чим являється комедон? 

  продуктом життєдіяльності пропіон-бактерій 

  запальним утворенням в товщі епідермісу 

  продуктом метаболізмі сальної залози 

  кератинізованою ділянкою шкіри 

10. Для укріплення нігтів корисні ванночки з додаванням: 

  морської солі 

  йоду 

  перекису водню. 

 

11. Шкіра повік очищається в такому порядку 

 верхні і нижні повіки очищаються від внутрішнього куточка до 

зовнішнього 

 верхні повіки очищаються від зовнішнього куточка ока до внутрішнього; 

 нижні - від внутрішнього куточка до зовнішнього 

 верхні і нижні повіки очищаються від зовнішнього куточка до 

внутрішнього 

 верхні повіки - від внутрішнього куточка ока до зовнішнього; нижні - 

навпаки 

 

12. Вапоризація - це 

 парафінова маска 

 процедура розпарювання шкіри 

 вид масажної техніки 

 спосіб обробки інструментів 

 

13. Целюліт - це 

 захворювання 

 косметичний недолік 

 вторинна статева ознака 

 запалення гіподерми 

 

14. Електроліполіз використовується для 

 зменшення товщини гіподерми і лікування целюліту 



 видалення небажаного волосся 

 для стимуляції м'язів 

 для кріотерапії 

 

15. Показаннями для глибокого очищення обличчя є: 

 вугрі 

 наявність міліуми 

 імпетиго 

 стрептодермія 

 

16. Протипоказання для глибокого чищені шкіри обличчя: 

 екзема 

 вугрі в стадії гострого запалення 

 закупорка пор 

 міліуми 

 

17. Засоби для підготовки до глибокого очищення шкіри: 

 пар 

 ферментативна маска 

 спиртовий лосьйон 

 холодна гідратація 

 

18. При яких станах шкіри показана екстракція комедонів: 

 при себореї густого типу 

 при ризику розвитку акне 

 при запаленні шкіри 

 при себорейному дерматиті 

 

19. Який масаж показаний після чистки: 

 пластичний масаж 

 масаж по Жаке 

 косметичний масаж 

 

20. Чим завершують процедуру глибокого очищення: 

 живильною маскою 

 протизапальною маскою 

 стягуючою маскою 

 + засобами, що підвищують здатність шкіри до відновлення 

 

21. Для відновлення шкіри після процедури очищення використовуються: 

 дарсонвалізація 

 ультразвуковий пілінг 



 хімічний пілінг 

 захист шкіри 

 масаж по Жаке 

 

22. При набряках обличчя показаний: 

 пластичний масаж 

 лікувальний масаж по Жаке 

 лімфодренажний масаж 

 

23. Показаннями до косметичного масажу є: 

 сухість шкіри 

 вугрі 

 раннє старіння шкіри 

 

24. Основний вплив пластичного масажу направлено: 

 на лімфодренажну систему 

 на трофіку м'язів 

 на залози шкіри 

 

25. Відновленню овалу обличчя сприяє: 

 косметичний масаж 

 лікувальний масаж 

 пластичний масаж 

 

26. Порозвужуючу дію мають: 

 підсушуючі маски 

 масляні маски 

 гідропластичні маски 

 

27. Маски накладаються: 

 герметичним шаром 

 прозорим шаром 

 

28. Маски накладають: 

 тільки на суху шкіру 

 тільки на жирну шкіру 

 тільки на старіючу шкіру 

 на будь-яку 

 

29. Маски бувають: 

 захисні 

 зволожуючі 



 очищаючі 

 зміцнюючі 

 

30. Виберіть рівень відлущування при проведенні поверхневого пілінгу: 

 на всю глибину епідермісу 

 на всю глибину рогового шару 

 до сосочкового шару дерми 

 

31. Для зниження подразнюючого фактора пілінгу в сироватку додають: 

 лужний буфер 

 воду 

 ліпіди 

 високомолекулярні білки і вуглеводи 

 

32. Виберіть необхідні засоби реабілітації після поверхневого пілінгу: 

 зволожуючі 

 очищаючі 

 відлущуючі 

 захисні 

 протизапальні 

 

33. Для лікування і профілактики акне використовують: 

 саліцилову кислоту 

 азелоінову кислоту 

 мінеральне масло 

 ретиноїди 

 бензолпероксид 

 

34. До незапальним елементам при вуграх відносять: 

 комедони 

 папули 

 пустули 

 міліуми 

 

35. До запальних елементів при вуграх відносять: 

 пустули 

 камедони 

 рубці 

 

36. Які супутні додаткові косметичні заходи можна провести в комплексній 

терапії вугрів: 

 пілінги 



 протизапальну терапію 

 камедоекстракцію 

 дарсонвалізацію 

37. Принципи надання допомоги при хімічних опіках: 

 по можливості нейтралізувати речовини, що викликають опік, промити 

холодною водою 

 промивання холодною водою протягом години 

 анальгетики, починаючи з другого ступеня - сухі асептичні пов'язки без 

обробки обпаленої поверхні 

 присипати тальком 

 

38. Принципи надання невідкладної допомоги при важкій електротравми: 

 почати серцево-легеневу реанімацію і, по можливості, вжити заходів для 

видалення постраждалого від джерела струму 

 звільнити потерпілого від контакту з джерелом струму, дотримуючись 

заходів особистої безпеки, і тільки після цього почати серцево-легеневу 

реанімацію 

 закопати потерпілого в землю 

 облити водою. 

 

39. Формами гострих алергічних реакцій є: 

 кропив'янка 

 набряк Квінке 

 анафілактичний шок 

 зниження температури тіла 

 

40. Внутрішньовенне введення яких препаратів показано при розвитку у 

хворого анафілактичного шоку: 

 преднізолону 

 адреналіну 

 еуфіліну 

 баралгіну 

 

41. Для обробки рук перед виконанням косметологічних процедур можна 

використовувати: 

 70% етиловий спирт 

 одноразові спиртові серветки 

 хлоргексидин спиртовий розчин 0,5% 

 розчин хлормісепта 0,5% 

 

 

 



ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Історія розвитку косметології. Роль косметики у спілкуванні між людьми. 

Косметологія та косметика.  

2. Анатомія, гістологія та фізіологія шкіри з точи зору косметології. Структура 

шкіри та її функції. Значення шкіри як органу.  

3. Будова шкіри: гідроліпідна мантія. Епідерміс, дерма, гіподерма.  

4. Захисні бар’єри шкіри. Залози шкіри.  

5. Поняття “тургор шкіри”, “еластичність” (“пружність”). Поняття кератинізації, 

гідратації та функції сальних залоз з точки зору косметології. Самоочищення 

шкіри.  

6. Анатомія та фізіологія волосся з точки зору косметології.  

7. Анатомія та фізіологія нігтів з точки зору косметології.  

8. Класифікація здорової шкіри. Типи класифікацій шкіри. Критерії класифікації 

типу шкіри.  

9. Поняття ступеня жирності шкіри. Характеристика жирної (себорейної) шкіри. 

Характеристика нормальної шкіри. Характеристика сухої шкіри.  

10. Слабка, чутлива та тонка шкіра; критерії їх характеристики.  

11. Визначення стану шкіри. Критерії визначення стану шкіри. Фактори, що 

впливають на стан шкіри.  

12. Генотип та структура шкіряного покрову. Поняття “реактивність шкіри”.  

13. Поняття “фотореактивність”. Типи реакції шкіри на ультрафіолетове 

випромінювання.  

14. Основні напрямки сучасної косметології. 

15. Лікувальна косметологія. 

16. Забезпечення санітарно-гігієнічного догляду в косметологічному кабінеті. 

17. Законодавча база роботи установ косметологічного профілю. 

18. Хімічні та фізичні терміни у косметології. Показник рН, його значення у 

косметології та вимірювання. Поняття “полярність молекул”, “поверхневий натяг”, 

“дифузія”, “осмотичний тиск”, “агрегатні стани речовин” та ін.  

19. Фізичні форми косметичних засобів. Розчини, колоїдні розчини: гелі, суспензії, 

емульсії. Створення емульсій; роль тензідів при утворюванні емульсій.  

20. Міцели, рідкі кристали, ліпосоми, наносфери: визначення, роль у косметичних 

засобах. Аерозолі.  

21. Жири, масла та продукти їх переробки. Парафінові вуглеводороди; кремній-

органічні сполуки. Ліпіди: жири, воски, фосфоліпіди, сфінголіпіди, поліпреноїди, 

жирні кислоти та жирні спирти.  

22. Тензиди. Класифікація. Функція тензидів у косметиці. Сполуки, що підвищують 

стабільність косметичних засобів.  

23. Вода — основна і найважливіша косметична сировина.  

24. Неорганічні допоміжні сполуки. Барвники у косметиці.  

25. Біологічно активні сполуки у косметиці.  

26. Рослини у косметології. Продукти первинного та вторинного метаболізму. 

Способи застосування рослин у косметиці.  

27. Сутність дії найпоширеніших рослинних компонентів з точки зору 

косметології.  

28. Рослинна олія у косметології.  



29. Основні етапи щоденного догляду за шкірою: очищення, тонування, 

зволоження.  

30. Додаткові засоби повсякденного догляду за шкірою: денний захист, нічний 

догляд, догляд за шкірою навколо очей.  

31. Класифікація, номенклатура лікувальних косметичних препаратів. 

32. Косметичні препарати лікувально-профілактичної дії та засоби лікувальної 

косметики 

33. Косметичні засоби та методи спрямовані проти передчасного старіння шкіри  

34. Косметичні препарати із SPF-фактором. Основні фірми-виробники 

сонцезахисної косметики. 

35. Косметичні препарати по догляду за волоссям та шкірою волосистої частини 

голови. 

36. Лікарські засоби для корекції проблем нігтів. 

37. Маски: класифікація, застосування.  

38. Особливості щоденного догляду за шкірою залежно від типу, віку, стану шкіри 

та стану здоров’я взагалі.  

39. Консультування клієнта щодо правильного щоденного догляду за шкірою 

обличчя.  Поверхневе очищення шкіри. Вапоризація та пом’якшення шкіри.  

40. Глибоке очищення шкіри; видалення комедонів та акне.  

41. Косметичний масаж. Види косметичного масажу: класичний, пластичний, 

дренажний, заспокійливий, масаж за Жаке та ін.  

42. Очікувані ефекти масажу. Показання та протипоказання для проведення сеансу 

косметичного масажу.  

43. Обладнання для проведення сеансу косметичного масажу, правила проведення, 

прийоми.  

44. Професійні маски: очікуваний ефект, склад, класифікація, показання та 

протипоказання, правила та методики застосування.  

45. Пілінг: види пілінгу, ефекти, показання та протипоказання, сучасні методики 

проведення різних видів пілінгу.  

46. Професійна гідратація та її вплив на шкіру. Засоби для гідратації шкіри, сучасні 

методики. 

47. Ушкодження та захворювання шкіри та її придатків. Небажані та хворобливі 

прояви на шкірі. Ушкодження, що виникають у результаті застосування 

косметичних засобів. Діагностика та принципи лікування.  

48. Вульгарні вугри (акне вульгаріс, юнацькі, підліткові). Етіологія, патогенез, 

клінічні прояви та лікувально-профілактичні заходи. 

49. Чуттєва шкіра. Купероз. Розацея. Етіологія, патогенез, клінічні прояви та 

лікувально-профілактичні заходи. 

50. Дерматози. Загальні поняття. Етіопатогенез контактного дерматиту. 

Особливості клінічних виявів. Моно  та полісенсибілізація. Токсикодермія. 

Порівняльна характеристика простого та алергійного дерматитів. 

51. Алергічні хвороби шкіри. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви та 

лікувально-профілактичні заходи. 

52. Мікотичні ураження шкіри. Демодекоз. Етіологія, патогенез, клінічні прояви та 

лікувально-профілактичні заходи. 

53. Вірусні ураження шкіри. Етіологія, патогенез, клінічні прояви та лікувально-

профілактичні заходи. 



54. Епіляція та депіляція: протипоказання, сучасні засоби та методики. Причини 

надмірного росту волосся на обличчі. 

55. Догляд за тілом: щоденний професійний догляд; засоби, можливості. 

56. Целюліт: причини та механізм виникнення, принципи та сучасні методики 

боротьби. 

57. Рубці: причини виникнення, патоморфологічна класифікація, методи та 

можливості ліквідування. 

58. Догляд за волоссям. Класифікація шкіри голови та волосся. Щоденний та 

професійний догляд за волоссям, засоби та правила. 

59. Догляд за шкірою рук та нігтями. Щоденний та професійний, гігієнічний та 

декоративний догляд за шкірою рук та нігтями, правила догляду та засоби. 

60. Засоби декоративної косметики та обладнання для проведення сеансу макіяжу. 

61. Теорія кольору в косметиці. Поняття “теплі та холодні кольори”. Основні, 

додаткові та похідні кольори у косметиці. Визначення кольорового типу шкіри. 

Вибір кольору у макіяжі, поєднання кольорів, можливості маніпулювання 

кольорами при виконанні різних видів макіяжу. 

62. Техніка класичного макіяжу. Накладання тонової основи, рум’ян. Макіяж брів, 

очей. Оформлення губ.  

63. Корекція обличчя. Форми обличчя та засоби його корекції. Маскування 

різноманітних вад зовнішності за допомогою макіяжу. 

64. Вечірній макіяж, весільний макіяж, авангардний та інші види макіяжу. 

65. Перманентне фарбування брів та вій, зміна форми брів, штучні вії. 

66. Сучасні теорії старіння. Значення спадковості, дії навколишнього середовища, 

способу життя, шкідливих звичок у процесі старіння шкіри. Вплив стану здоров’я, 

характеру харчування на темпи старіння шкіри. 

67. Критерії оцінки біологічного віку шкіри. Гістологічні та фізіологічні зміни у 

шкірі у процесі її старіння. Вікові періоди життєдіяльності шкіри, їх 

характеристика. 

68. Особливості догляду за шкірою у різні вікові періоди та сучасні засоби, що 

можуть використовуватися для зовнішнього омолодження у кожному віковому 

періоді. 

69. Хірургічні методи косметичної корекції вад шкіри: можливості, показання та 

протипоказання. 

70. Фізичні методи косметичної корекції вад шкіри. Апаратна косметологія: 

можливості, технічні засоби, показання та протипоказання, сучасні методики. 

71. Принципи професійного обслуговування клієнтів. Урахування психологічних 

особливостей клієнтів та їх мотивацій. Засоби уникнення можливих конфліктів. 

72. Методи пошуку клієнтів та формування кола постійних клієнтів. Ведення 

обліку клієнтів. 

73. Алгоритм проведення косметичної консультації, методика продажу послуги або 

косметичних засобів. 

74. Імідж спеціаліста у галузі косметології. Важливість постійного підвищення 

професійного рівня персоналу. 

75. Протигрибкові препарати та їх місце в косметологічної практиці. 

76. Косметичні лікувальні препарати для догляду за шкірою долоні та стоп з 

признаками гіперкератозу. 

77. Основні косметичні препарати для догляду із проблемами пігментації. 

78. Препарати для лікування вугрової хвороби 



79. Антисеборейні препарати. Особливості застосування. 

 

 

1.2. Критерiї оцiнювання знань студентiв 

 

1. Грамотність використання термінологічного апарату 

2. Логічність викладу матеріалу 

3. Обізнаність з науковою літературою по темі 

4. Повнота висвітлення матеріалу у виступі 

5. Творчі здібності до розкриття теми, висвітлення проблеми при виконанні 

практичних завдань. 
 

Розподіл балів за поточну успішність  
 

Вид контролю/Кількість 

контрольних заходів за семестр 

Максимальна 

кількість балів 

за один вид 

контролю 

 

Загальна сума 

балів 

І Модуль  До 40 балів 

Контроль на аудиторних 

заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 5 балів 

До 25 балів 

Модульний контроль: 

- виконання 

контрольноїроботи 

 

До 15 балів 

До 15 балів 

ІІ Модуль   До 60 балів 

Контроль на аудиторних 

заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 7 балів 

До 40 балів 

Модульний контроль: 

- виконання 

контрольноїроботи 

 

До 20 балів 

До 20 балів 

РАЗОМ:  До 100 балів 
 

Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки 

ECTS: 

 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

університету 

Оцінка за національною шкалою Оцінка 

за 

шкалою 

EСТS Диференційована оцінка Оцінка у формі 

заліку 

90-100 

(творчий рівень) 

5  

(відмінно) 
 

 

 

 

А 

80-89 

(високий рівень) 

4  

(добре) 

В 



70 -79 

(достатній 

рівень) 

Зараховано С 

65 – 69 

(задовільний 

рівень) 

3  

(задовільний) 

D 

60-64 

(задовільний 

рівень) 

Е 

35-59 

(низький рівень) 

2  

(незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

Не зараховано – з 

можливістю 

повторного 

складання заліку 

FХ 

0-34 

(незадовільний 

рівень) 

2  

(незадовільний з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Не зараховано – 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

F 

 

VІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу 

 

1. Башура О. Г., Ткаченко С. Г. Лікувальна косметика в аптеках і не тільки… - 

Х. Прапор, 2006. – 392 с. 

2. Сэлли Нортон. Макияж и уход за кожей: Пер. с англ. — М.: Росмэн, 1996. — 

127 с.  

3. Фержтек О., Фержтекова В., Шрамек Д., Странски П., Шедивы З. 

Косметология. Теория и практика / Изд. на рус. яз. — Прага: Maxdorf, 2002. — 378 

с. 

4. Зудин Б.И. Кожные и венерические болезни.— М.: Медицина, 1990.— 214 с. 

5. Коляденко В.Г., Степаненко В.І., Федорич П.В., Скляр С.І. Шкірні та венеричні 

хвороби.— Вінниця: Нова книга, 2006.— 420 с. 

6. Савчак В.І., Галникіна С.О. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим 

шляхом.— Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.— 507 с 

7. Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Загальні питання етіопатогенезу шкірних 

хвороб. Дерматологічна патологія як медикопсихологічна проблема. Деонтологія в 

дерматології: Метод. посібник для самопідготовки студентів.— К.: НМУ, 2005.— 

20 с. 

8. Коляденко В.Г., Федоренко О.Є., Андрашко Ю.В. Псоріаз. Червоний плоский 

лишай: Метод. посібник для самопідготовки студентів.— К.: НМУ, 2005.— 15 с. 

9. Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Дерматозоонози // Метод. посібник для 

самопідготовки студентів.— К.: НМУ, 2005.— 22 с. 

10. Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Піодермії. Метод. посібник для 

самопідготовки студентів.— К.: НМУ, 2006.— 23 с. 

11. Коляденко В.Г., Федоренко О.Є., Андрашко Ю.В. Мікози: Метод. посібник для 

самопідготовки студентів.— К.: НМУ, 2005.— 24 с.  

12. Коляденко В.Г., Федоренко О.Є., Андрашко Ю.В. Дерматитит. Екзема: Метод. 

Посібник для самопідготовки студентів.— К.: НМУ, 2005.— 16 с. 



13. Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Вірусні та бульозні дерматози: Метод. 

посібник для самопідготовки студентів.— К.: НМУ, 2006.— 20 с. 

14. Коляденко В.Г., Федоренко О.Е., Головченко Д.Я. Медицинская деонтология в 

дерматологии и венерологии.— К.: Здоров’я, 1989.— 167 с. 

15. Фицпатрик Т. и др. Дерматология: Атлассправочник. Пер. с англ.— М.: 

Практика, 1999.— С. 885—898. 

16.Гайдук В. И., Гайдук И. В. Природа Вашей красоты: Натуральная косметика. – 

К.: О-во «Знання», КОО, 2002. -423 с. 

17.Дрибноход Ю.Ю. Косметология. – Изд.2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 538. с. 

18. Мартина Грульке. Красота: Пер. с нем. — М.: Кристи- на, 2000. — 110 с.  

19.Новик Н. Полный курс по уходу за кожей: советы профессионала: Пер. с англ. 

— М.: ООО “Изд-во АСТ”, 2000. — 224 с.  

20.Папий Н. А., Папий Т. Н. Медицинская косметология: Руководство для врачей. 

– М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 512 с. 

21.Парфюмерия и косметика лучших фирм мира / Авт.-сост. Р. А. Бардина. — М.: 

Олимп; ООО “Изд-во АСТ-ЛТД”, 1998. — 528 с.  

22.Практическое пособие для косметолога-эстетиста. Ч.1 / Под ред. Л.В. 

Новиковой. – М., 1999.- 130 с.  

 

Допоміжні: 

 

1.Ахабадзе А.Ф., Арутюнов В.Я. Практическое пособие для медицинских сестер, 

косметичек- массажисток. – СП.: Гиппократ, 1993. 

2. Ветрова А. В. Косметолог, визажист, стилист. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

3.Витамины и минеральные вещества. Полный справочник / Сост. Емельянова Т. 

П. – Спб.: ИД «Весь», 2001. 

4.Дрибноход Ю.Ю. Библия красоты. СПб: ИД «Весь», 2004. – 512с. 

5.Красота и бизнес. Как стать профессиональной моделью: Пер. с англ. — М.: 

Слово/Slovo, 1995. — 176 с.  

6.Крестьянинова О.А. Полная энциклопедия современной косметологии. – СПб. 

Питер, 2003. 

7.Мари Андерсон. Модель. Практическое руководство. — М.: Слово, 1995. — 205 

с.  

8.Полонская Н Осложнения после отшелушивающих процедур.// Эстет. медицина. 

– 2005. -№ 4. – С. 409 – 418. 

9.Руководство по диетологии. / Под ред. Барановского А. Ю. – Спб.: ПИТЕР, 2001 

10.Хефлер Хайке. Гимнастика для лица: Пер. с англ. — М.: АСТ; Астрель, 2001. — 

144 с. 

 

VІІІ. Доповнення та змiни, внесенi до робочо" програми в 20__/20__ н.р.1 

                                                           
1Доповнення та  змiни  до робочоi"  програми  додаються на  окремому аркушi,  затверджуються на засiданнi кафедри на початку навчального 

року. 

 

 

 



                                                           
 

 


