
Анотація на дисципліну  
ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

(курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу —  формування у студентів теоретичних знань та практичних 
навичок щодо складу, виготовлення та контролю якості основних груп засобів 
косметичної галузі, забезпечення можливості якісного виконання 
функціональних обов’язків майбутніми спеціалістами, здійснення 
багатопланової консультативної допомоги населенню щодо застосування 
косметичних засобів різної спрямованості дії. 
Основним завданням дисципліни є висвітлення сучасних вимог до лікарських 
косметичних засобів, медико-біологічних та теоретичних основ складання 
рецептур, технології та особливостей застосування лікарських косметичних 
засобів різного напрямку дії, принципів комплексного косметичного догляду за 
шкірою. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прогнозувати особливості дії лікарських 
косметичних засобів різного призначення; основи технології лікарських 
косметичних засобів; приймати рішення щодо раціонального відпуску 
лікарських косметичних засобів.  
Програмні результати навчання: 
знати: нормативно-технічну документацію, необхідну для розробки, 
виробництва, реалізації лікарських косметичних засобів, класифікацію та  
номенклатуру косметичних засобів, асортимент та характеристику діючих та 
допоміжних речовин, які використовуються у виробництві лікарських 
косметичних засобів, фізико-хімічні властивості косметичних засобів, загальні 
принципи складання рецептури лікарських косметичних препаратів залежно від 
призначення, спрямованості дії, технологію різноманітних лікарських 
косметичних засобів, обладнання, що використовується у виробництві, методи 
контролю якості та споживчих характеристик лікарських косметичних препаратів, 
науково-технічні досягнення в технології лікарських косметичних препаратів; 
 уміти: користуватися нормативною документацією, довідковою та науковою 
літературою для вирішення виробничих завдань, аналізувати рецептуру 
лікарських косметичних препаратів згідно з призначенням, механізмом дії, 
розраховувати потрібні обсяги косметичної сировини і матеріалів для 
виробництва лікарських косметичних препаратів, вибирати і обґрунтовувати 



раціональний метод виробництва, схему технологічного процесу, основне 
обладнання, необхідне для виробництва лікарських косметичних препаратів;  
володіти: теоретичними і практичними основами технології лікарських 
косметичних засобів,  елементами фармацевтичної опіки при відпуску з аптек 
лікарських косметичних засобів для лікування окремих захворювань шкіри та 
придатків шкіри, методами контролю якості лікарських косметичних засобів, 
проводити дослідження щодо удосконалення лікарських косметичних форм та їх 
технології. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ КОСМЕТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ, 
КОСМЕТИЧНИХ РІДИН ТА ЗАСОБІВ ОРАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ.  Основні 
терміни і поняття технології лікарських косметичних засобів. Державне 
нормування виробництва і реалізації лікарської косметичної продукції 
промислового виробництва. Косметичні засоби для догляду за шкірою,  
порожниною роту і зубами. Косметичні засоби піно-миючого призначення. 
ТЕХНОЛОГІЯ КОСМЕТИЧНИХ КРЕМІВ, ДЕЗОДОРУЮЧИХ КОСМЕТИЧНИХ 
ЗАСОБІВ ТА ЗАСОБІВ ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ. Косметичні засоби для 
догляду за шкірою м’якої консистенції. Креми емульсійні. Косметичні засоби 
для догляду за шкірою м’якої консистенції. Креми жирові, гелеві, суспензійні, 
скраби. Косметичні засоби декоративного призначення. Декоративна косметика 
по догляду за шкірою та її придатками. Парфумерні засоби. Дезодоранти, 
антиперспіранти. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 


