
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Технологія лікарських косметичних засобів» складена 
відповідно до освітньої програми «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров'я  
Спеціальність 22 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь Магістр  

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS 3 
Загальна кількість годин 90 
Форма підсумкового контролю Залік  

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 8 8 
Кількість аудиторних годин: 40 12 
лекції 20 4 
практичні заняття 20 8 
семінарські занняття - - 
лабораторні заняття, год. - - 
Самостійна робота, год. 50 78 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 4  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

- - 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: Вивчення навчальної дисципліни формує у здобувачів вищої освіти навички з 

засвоєння сучасних принципів нормативної документації та технологій виробництва лікарських 
косметичних форм за індивідуальними прописами відповідно, застосування дозволених до 
використання у косметичній та медичній практиках біологічно - активних та допоміжних речовин. 
 

Завдання: 
- Оволодіння здобувачами вищої освіти теоретичними знаннями з асортименту біологічно-

активних речовин, які використання у клінічній косметології та їх фармакотерапевтичною 
дією; 

- Ознайомлення здобувачів освіти з захворюваннями і проблемами шкіри, що потребують 
косметичного догляду за допомогою косметичних засобів; 

- Оволодіння здобувачами освіти теоретичними знаннями з асортименту і властивостей 
допоміжних речовин, що використовуються при виготовленні лікарських косметичних 
засобів у різних формах; 



- Використання здобувачами вищої освіти сучасних принципів нормативної, нормативно – 
правової документації та технологій виробництва лікарських косметичних засобів, згідно з 
вимогами Належної виробничої практики(GMP). 

 
Набуття компетентностей 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК 6.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
ФК 7. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного 
асортимену відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики 
зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я. 
ФК 15. Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 
фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням технологічного процесу, 
обладнання згідно до вимог Належної виробничої практики (GMP) з відповідною розробкою та 
оформленням необхідної документації. Визначати стабільність лікарських засобів. 
Результати навчання:  
ПРН 3.Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 4. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при 
здійснення професійної діяльності. 

ПРН 15. Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на якість 
лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного асортименту під час їх 
зберігання. 
ПРН 22. Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських 
формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, оформлювати їх до відпуску. 
Виконувати технологічні операції: відважувати, відмірювати, дозувати різноманітні лікарські 
засоби за масою, об’ємом тощо. Розробляти й оформлювати технологічну документацію щодо 
виготовлення лікарських засобів в аптеках. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ» 

 
Тема 1. Класифікація і характеристика косметичних засобів.Основні напрямки 

використання та критерії безпечності лікувальних косметичних засобів. Асортимент 
біологічно-активних речовин, функції та призначення. 
Нормування виробництва і реалізації косметичних засобів в Україні та світі. Санітарно - гігієнічна 
експертиза парфумерно-косметичних засобів. Норми безпеки і критерії показників якості 
косметичної продукції. Сертифікація косметичної продукції. 
 

Тема 2. Шкіра,придатки шкіри та їх будова. Анатомо-фізіологічна характеристика та 
визначення типів шкіри, старіння шкіри. 
Найпоширеніші косметичні вади та захворювання. 
Будова,типи шкіри, догляд за шкірою різних типів. Принципи вибору косметичних засобів для 
догляду за шкірою різних типів.Захворювання сальних та потових залоз. Лікарські засоби та 



лікарські косметичні засоби для їх лікування. Придатки шкіри. Особливості догляду за нігтями. 
Грибкові захворювання шкіри та її придатків, 
методи їх лікування та профілактики. Типи волосся, догляд за волоссям різних типів. Принципи 
вибору шампунів, ополіскувачів та ішних косметичних засобів залежно від класифікаційного типу. 
Схеми косметичного догляду за шкірою різних типів. 
 

Тема 3. Інгредієнти косметичних засобів.Безпечність застосування. Допоміжні 
речовини в лікувальній косметиці: розчинники, корегуючи речовини 
Інгредієнти косметичних засобів, види класифікацій. Природні та синтетичні інгредієнти в складі 
косметичних засобів. Біологічно активні речовини рослинного походження як активні компоненти 
косметичних засобів. Косметологічна, технологічна та біофармацевтична оцінка окремих груп 
інгредієнтів. 
Складання косметичних рецептур залежно від типів шкіри. 
 

Тема 4. Технологія твердих лікарськіх косметичних засобів. Технологія, оцінювання 
якості та застосування. 
Технологія твердих лікарських косметичних засобів. Присипки косметичні. пудри, зубні 
порошки.Збори та чаї для мінімізації та усунення косметичних недоліків шкіри. Технологія, 
оцінювання якості та застосування.  
 

Тема 5. Технологія рідких лікарських косметичних засобів. Технологія, оцінювання 
якості та застосування.Косметичні засоби догляду за волоссям. 
Технологія рідких лікарських косметичних засобів. Лосьйони та 
тоніки косметичні, особливості складу та застосування. Гетерогенні системи: емульсії, суспензії, 
особливості технології. Істині розчини. Технологія, оцінювання якості та застосування. 
 

Тема 6. Технологія м’яких лікарських косметичних засобів. Технологія, оцінювання 
якості та застосування. 
Технологічні стадії виробництва косметичних кремів різного типу дисперсних систем, оцінювання 
якості. Характеристика емульсійних кремів, як косметичної форми та видів дисперсної системи, 
особливості їх впливу на шкіру Жирові та безжирові креми як диперсні дистеми, особливості їх дії 
на шкіру. Роль ВМС у процесі виробництва без жирових селевих форм.Суспензійні креми, 
принципи стабілізації суспензійних систем. Суспензійні косметичні засоби. Креми-скраби. Маски. 
Особливості стабілізації суспензійних систем. Технологія, оцінювання якості та застосування.  
 

Тема 7. Косметичні засоби піномийного призначення. Мила. Гелі для душу. 
Дезодоранти та антиперспіранти. Технологія, оцінювання якості та 
застосування.Особливості технології косметичних засобів піномийного призначення. 
Особливості технології косметичних засобів піномийного призначення. Роль ПАР у складі 
косметичних засобів піномийного призначення. Класифікація дезодорувальних косметичних 
засобів, особливості їх дії. Форми випуску дезодорувальних косметичних засобів, їх технологія. 
Характеристика основних груп активних інгредієнтів у складі дезодорувальних косметичних 
засобів. 
Технологія, оцінювання якості та застосування 
 

Тема 8. Фітотерапевтичні косметичні засоби. Особливості технології, вимоги. 



Фітотерапевтичні водні витяги в луківальній косметиці. Фітозбори. Фітолосьони. 
Особливості технології фітокосметичних засобів. Класифікація, особливості їх дії. Форми 
випуску. Фітотерапевтичні водні витяги в луківальній косметиці Технологія, оцінювання якості та 
застосування. 
 

Тема 9. Косметичні засоби для догляду за ротовою порожниною. Зубні порошки, пасти 
та засоби гігієни ротової порожнини рідкі. Технологія,оцінювання якості та застосування. 
Асортимент засобів гігієни порожнини рота та класифікація предметів і засобів, які можуть 
використовуватися з цією метою.Технологія, оцінювання якості та застосування косметичних 
засобів для догляду за ротовою порожниною. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усь
ого 

у тому числі Усьо
го 

у тому числі 
л пр. лаб с.р. л пр. лаб с.р 

1           
Тема 1. Класифікація і 
характеристика косметичних 
засобів.Основні напрямки 
використання та критерії 
безпечності лікувальних 
косметичних засобів. Асортимент 
біологічно-активних речовин, 
функції та призначення. 

10 3 2 0 5 10 0 0 0 10 

Тема 2. Шкіра,придатки шкіри та їх 
будова. Анатомо-фізіологічна 
характеристика та визначення типів 
шкіри, старіння шкіри. 
Найпоширеніші косметичні вади та 
захворювання. 

10 3 2 0 5 10 2 0 0 8 

Тема 3. Інгредієнти косметичних 
засобів.Безпечність застосування. 
Допоміжні речовини в лікувальній 
косметиці: розчинники, корегуючи 
речовини 

10 2 2 0 6 10 0 1 0 9 

Тема 4.. Технологія твердих 
лікарськіх косметичних засобів. 
Технологія, оцінювання якості та 
застосування. 

10 2 4 0 4 10 0 1 0 9 

Тема 5. Технологія рідких 
лікарських косметичних засобів. 
Технологія, оцінювання якості та 
застосування.Косметичні засоби 
догляду за волоссям. 

10 2 2 0 6 10 0 2 0 8 

Тема 6. Технологія м’яких 
лікарських косметичних засобів. 
Технологія, оцінювання якості та 

10 2 2 0 6 10 0 2 0 8 



застосування. 
Тема 7. Косметичні засоби 
піномийного призначення. Мила. 
Гелі для душу. Дезодоранти та 
антиперспіранти. Технологія, 
оцінювання якості та застосування. 
Особливості технології 
косметичних засобів піномийного 
призначення. 

10 2 2 0 6 10 2 0 0 8 

Тема 8. Фітотерапевтичні 
косметичні засоби. Особливості 
технології, вимоги. 
Фітотерапевтичні водні витяги в 
луківальній косметиці. Фітозбори, 
Фітолосьони. 

10 2 2 0 6 10 0 1 0 9 

Тема 9. Косметичні засоби для 
догляду за ротовою порожниною. 
Зубні порошки, пасти та засоби 
гігієни ротової порожнини рідкі. 
Технологія,оцінювання якості та 
застосування. 

10 2 2 0 6 10 0 1 0 9 

Усього годин 90 20 20 0 50 90 4 8 0 78 
 

5.Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Класифікація і характеристика косметичних 
засобів.Основні напрямки використання та критерії безпечності 
лікувальних косметичних засобів. Асортимент біологічно-
активних речовин, функції та призначення. 

2 0 

 Тема 2. Шкіра,придатки шкіри та їх будова. Анатомо-
фізіологічна характеристика та визначення типів шкіри, старіння 
шкіри. 
Найпоширеніші косметичні вади та захворювання. 

2 0 

 Тема 3. Інгредієнти косметичних засобів.Безпечність 
застосування. Допоміжні речовини в лікувальній косметиці: 
розчинники, корегуючи речовини 

2 1 

 Тема 4.. Технологія твердих лікарськіх косметичних засобів. 
Технологія, оцінювання якості та застосування. 4 1 

 Тема 5. Технологія рідких лікарських косметичних засобів. 
Технологія, оцінювання якості та застосування.Косметичні засоби 
догляду за волоссям. 

2 2 

 Тема 6. Технологія м’яких лікарських косметичних засобів. 
Технологія, оцінювання якості та застосування. 2 2 

2 Тема 7. Косметичні засоби піномийного призначення. Мила. Гелі 
для душу. Дезодоранти та антиперспіранти. Технологія, 
оцінювання якості та застосування. 
Особливості технології косметичних засобів піномийного 
призначення. 

2 0 

3 Тема 8. Фітотерапевтичні косметичні засоби. Особливості 
технології, вимоги. Фітотерапевтичні водні витяги в луківальній 2 1 



косметиці. Фітозбори, Фітолосьони. 
4 Тема 9. Косметичні засоби для догляду за ротовою порожниною. 

Зубні порошки, пасти та засоби гігієни ротової порожнини рідкі. 
Технологія,оцінювання якості та застосування. 

2 1 

 
 

6. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Класифікація і характеристика косметичних 
засобів.Основні напрямки використання та критерії безпечності 
лікувальних косметичних засобів. Асортимент біологічно-
активних речовин, функції та призначення. 

5 10 

2 Тема 2. Шкіра,придатки шкіри та їх будова. Анатомо-фізіологічна 
характеристика та визначення типів шкіри, старіння шкіри. 
Найпоширеніші косметичні вади та захворювання. 

5 8 

3 Тема 3. Інгредієнти косметичних засобів.Безпечність 
застосування. Допоміжні речовини в лікувальній косметиці: 
розчинники, корегуючи речовини 

6 9 

4 Тема 4.. Технологія твердих лікарськіх косметичних засобів. 
Технологія, оцінювання якості та застосування. 4 9 

5 Тема 5. Технологія рідких лікарських косметичних засобів. 
Технологія, оцінювання якості та застосування.Косметичні засоби 
догляду за волоссям. 

6 8 

6 Тема 6. Технологія м’яких лікарських косметичних засобів. 
Технологія, оцінювання якості та застосування. 6 8 

7 Тема 7. Косметичні засоби піномийного призначення. Мила. Гелі 
для душу. Дезодоранти та антиперспіранти. Технологія, 
оцінювання якості та застосування.Особливості технології 
косметичних засобів піномийного призначення. 

6 8 

8 Тема 8. Фітотерапевтичні косметичні засоби. Особливості 
технології, вимоги.Фітотерапевтичні водні витяги в луківальній 
косметиці. Фітозбори, Фітолосьони. 

6 9 

9 Тема 9. Косметичні засоби для догляду за ротовою порожниною. 
Зубні порошки, пасти та засоби гігієни ротової порожнини рідкі. 
Технологія,оцінювання якості та застосування. 

6 9 

 
 

7. Індивідуальні завдання – не передбачено 
 

8. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю 
 

Методи усного контролю, методи письмового контролю, методи практичного контролю, 
дидактичні тести. 

Відповідно до вимог регламенту освітнього процесу для успішного засвоєння знань 
здобувачами вищої освіти та об’єктивного їхнього оцінювання здійснюється: 

• систематичний поточний контроль знань під час практичних занять у формі вибіркового 
усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до 
доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 



• оцінювання рівня виконання самостійної роботи проводиться на основі перевірки змісту 
роботи та її захисту у формі реферату та презентацій (завдання перевіряється на відповідність 
оформлення згідно з вимогами, а також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих 
фактів та прикладів, висновків). 

Відповідно до умов кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу 
передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освіти з дисципліни у балах. 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-
трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну 
роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 
програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти 
здійснюється у двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і 
підсумковий контроль (залік). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100- бальною шкалою. 
Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100. 
Академічні успіхи здобувача вищої освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, 

що використовується в університеті, а саме: оцінки виставляються згідно з таблицею 
співставлення шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 
 

Визначення назви за 
державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО 
ДОБРЕ 

ЗАДОВІЛЬНО 

Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 – 100 A 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82 – 89 B 
Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75 - 81 С 
Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 67 – 74 D 
Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим як отримати екзамен (без 
повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

0 – 34 F 

 
 

9. Критерії оцінювання результатів навчання 
        (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

 
Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти на практичних заняттях 

Враховується: 
1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 



4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 
 

Бали Критерії оцінювання 

90 – 100 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 
теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 
поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 
судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 
характер. Здобувач вищої освіти володіє способами концентрованого 
викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 
переформатуванні запитання. У відповіді майже не трапляються мовленнєві 
помилки. 

75 – 89 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 
викладу. Недостатньо виваженою й аргументованою є доказова база. 
Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 
новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 
помилки. 

60 – 74 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий і 
послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формальний 
характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач вищої освіти 
використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 
наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

0 – 59 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у певній 
послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 
фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 
висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 
Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 

завдання для самостійної й індивідуальної робіт, презентації результатів дослідження, тестові 
завдання, контрольні роботи. 

 

Система оцінювання та вимоги форми навчання 
 
 

Денна та заочна форма навчання 
 

№ Вид діяльності (завдання) Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Поточний контроль 
1 Реферат Змістовність, аргументованість, 

цілісність, науковість, обґрунтованість 
висновків, повнота викладу матеріалу, 
оформлення 

10 

2 Презентація Змістовність, цілісність, науковість, 20 



оформлення 
3 Контрольна робота Змістовність, аргументованість, 

цілісність, науковість, обґрунтованість 
висновків  

20 

 Тести  Правильність та повнота відповідей 10 
4 Усього  60 
5 Підсумковий контроль 

(залік) 
Правильність та повнота відповідей, 
логічність викладення думок 

40 

 РАЗОМ  100 
 
 

10. Методи навчання 
 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-
 консультативна роботи викладача кафедри здійснюється у формі: перевірки виконаних 
індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами вищої освіти 
належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 
2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні і групові. 
3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на практичному занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на науковій конференції. 
Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування 
активних й інтерактивних методів навчання та міні- лекцій, навчальних тренінгів, ділових  та 
симулятивних ігор, кейс-методу. 

 
 

11. Рекомендована література 
 

Основна література 

1.Державна фармакопея України: в 3 т. /Державне підприємство „Український науковий 
експертний фармакопейний центр якості лікарських засобів”. – 2-е вид. – Харків:Державне 
підприємство «Український науковий експертний фармакопейний центр якості лікарських 
засобів», 2015. – Т. 1. – 1128 с. 
2.Державна фармакопея України: в 3 т. /Державне підприємство „Український науковий 
експертний фармакопейний центр якості лікарських засобів”. – 2-е вид. – Харків:Державне 
підприємство «Український науковий експертний фармакопейний центр якості лікарських 
засобів», 2014. – Т. 2. – 724 с. 
3.Державна фармакопея України: в 3 т. /Державне підприємство „Український науковий 
експертний фармакопейний центр якості лікарських засобів”. – 2-е вид. – Харків:Державне 



підприємство «Український науковий експертний фармакопейний центр якості лікарських 
засобів», 2014. – Т. 3. – 732 с. 
4.Тихонов А.И., Ярных Т.Г. Технология лекарств. Учебник. - Харьков: Издво НФАУ: Золотые 
страницы, 2002 - 704 с. 
5.Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні 
характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч.закл. / авт.-
уклад: І.М.Перцев, Д.І.Дмитрієвський, В.Д.Рибачук та ін.; за ред. І.М.Перцева. – Х.: Золоті сторінки, 
2010. – 600 с. 
6. Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. 
7.Технологія косметичних засобів: Навч. посібник для студ. фармац. Спец. вищ. навч. заклад. 
/О.Г.Башура, Н.П.Половко, Т.М.Ковальова та ін. - Вінниця: Нова книга, 2007. – 360с. 
8.Башура Т.Г., Глушко С.Н. Косметика в аптеке. - X.: Мегаполис, 2004. -120 с. 
9. Креми косметичні: ДСТУ 4765:2007 (Національний стандарт України). - К: Держспоживстандарт 
України, 2008. - 7с. 
 

Допоміжна література 
1.Надлежащая аптечная практика в новых независимых государствах// Ежедневник аптека. - 2002 - 
№30 (351) - с.80-85; №31 (352) - с.78-83. 
2. Вилламо X. Косметологическая химия. Перев. с финского С.А. Давыдовой. М.: Мир, 1990 - 288 с. 
3. Гунько В.Г., Андреева С.В. Биологически активные вещества в косметических средствах по уходу 
за кожей лица. Провизор, 2002, №12, с.37-39. 
4. Андреева С.В. Использование вспомогательных веществ в современных косметических средствах 
по уходу за кожей. Провизор, 2002, №11, с.33-35. 
5. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек. Метод. Рекомендації. 
К., МОЗ України, 2005, 99 с. За ред. О.1. Тихонова, Т.Г. Ярних. 
6. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек. Методичні 
реком. за ред. О.І. Тихонова, Т.Г. Ярних. К.: МОЗ України, 2005 - 76 с 
7.Справочное учебное пособие по аптечной технологии лекарств./ Под ред. А.И. Тихонова. - К.: 
МОРИОН, 1999. - 496с. 
 

12.Посилання на інформаційні ресурси 
https://mku.edu.ua/moodle 
https://provisor.com.ua 
www.moz.gov.ua. 
http://compendium.com.ua/ 
https://www.apteka.ua/ 
 
 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 
змішаною формою навчання, а саме: – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з 
використанням платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle, Zoom,  Viber, проводяться 
лекційні заняття; – дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber (https://mku.edu.ua/moodle) 
проводяться  практичні, індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи (див. 
додаток 1); – аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться 10% практичних та 
семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 
санітарних і протиепідемічних заходів. 

https://mku.edu.ua/moodle
https://provisor.com.ua/
http://www.moz.gov.ua/
http://compendium.com.ua/
https://www.apteka.ua/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle


Додаток1 
Можливі види навчальної діяльності 

 
 Діяльність в аудиторії 

 
Онлайн-діяльність 

Попередня підготовка Опитування. Вхідний контроль Ознайомлення чи повторення 
термінології, необхідної для 
опрацювання теми 

Подача нової інформації Презентація. Пошук відповідей 
на питання 

Тексти. Відеозапис. Аудіо 
запис. Пошук відповідей на 
питання. Відео-конференція. 
Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення. Дебати. 
Питання-відповіді 

Питання для самоперевірки.  
Обговорення (чат, форум) 

Виконання практичного 
завдання 

Завдання, що виконуються під 
час практичних занять 

Пошук відповідей на питання. 
Інтерактивні практичні 
завдання 

Оцінювання 
 

Контрольна робота. 
Опитування 
 

Інтерактивне тестування. Усна 
відповідь (відеозапис). 
Письмова робота 

Рефлексія 
 

Діалог, групове обговорення, 
короткі усні письмові 
повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. 
Карти пам’яті. Підготовка 
мультимедійних презентацій 
Відповіді на рефлексивні 
питання 

Зворотний зв’язок 
 

Групові та індивідуальні 
консультації. Коментарі під час 
заняття від викладача 
 

Чат, форум, опитування, аудіо- 
та відео- текстові повідомлення 
з коментарем. Оцінювання 
результатів групової співпраці 

 
 


