Сертифікатна освітня професійна програма
«Косметологія»
Керівник програми – доцент Носенко Т.Т., зав. кафедри технології жирів та
парфумерно-косметичних продуктів
Менеджер – доцент кафедри технології жирів та парфумерно-косметичних
продуктів Радзієвська І. Г.
Сертифікатна освітня професійна програма «Косметологія» розроблена
для студентів 1-4 курсів бакалаврату та магістратури Національного
університету харчових технологій, а також для всіх, хто цікавиться технологією
косметичних засобів, причинами проблемної шкіри та її відновленням,
способами запобігання старінню шкіри, можливостями створення власного
бізнесу в галузі косметології.
Мета програми:
здобуття слухачами сучасних знань у галузі технології косметичних засобів,
вимог до сировини, її складу, функціональних та технологічних властивостей;
застосування сучасних методів навчання – тренінгів, case-study, рольових та
ділових ігор, майстер-класів, презентацій тощо;
формування успішної кар’єри у сфері косметології;
Дана програма рекомендована також співробітникам підприємств,
науково-дослідних установ та організаціям усіх форм власності з метою
підвищення кваліфікації з питань виробництва та контролю якості і
безпечності косметичних продуктів.
Ключові переваги програми:
1. Одержання сучасних знань із дерматології, технології косметичних
засобів, організації виробництва та маркетингу косметичних засобів.
2. Одержання практичних навичок із виробництва та контролю якості
косметичних засобів.
2. Преференції при працевлаштуванні після закінчення університету,
особистої конкурентоспроможності на ринку праці.
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Національному університеті харчових технологій, та опублікувати результати
своїх досліджень у Матеріалах конференцій та наукових виданнях НУХТ.
Після завершення навчання слухачам програми видається сертифікат
Національного університету харчових технологій.
Організаторами і викладачами програми «Косметологія» є провідні
лектори кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів
Національного університету харчових технологій, які мають досвід практичної
роботи.

До навчального процесу залучаються також провідні технологи

підприємств із виробництва косметичних засобів.

Програма передбачає вивчення таких навчальних модулів:
1. Основи дерматології.
2. Поверхнево-активні речовини.
3. Хімія ефірних олій.
4. Хімія сировини для косметичних продуктів.
5. Технологія косметичних продуктів.
6. Технологія засобів для очищення шкіри.
7. Основи токсикології.
8. Основи маркетингу косметичних засобів.
Програма «Косметологія» передбачає навчання обсягом 4 год/тиждень
протягом 10 тижнів у вигляді лекційних, семінарських та лабораторних занять.
Це заняття у формі семінарів, ділових і рольових ігор, розв’язання ситуаційних
завдань, презентацій, а також лабораторні заняття на сучасних приладах і
установках,
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опанують складання рецептур косметичних засобів на жировій та водній
основі, способи парфумування основи, вивчать роль окремих інгредієнтів,

матимуть можливість виготовити власні зразки декоративної та доглядової
косметики і протестувати їх in-vivo.

Початок занять 10 жовтня, закінчення 16 грудня 2016 р. – тривалість
програми 10 тижнів.
Вартість навчання – 3 тис. грн.
Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої професійної програми
«Косметологія» містить:


програми всіх навчальних модулів,



тематику лекцій, плани семінарських та лабораторних занять;



нормативні акти;



список рекомендованої літератури;



методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

Формування навчальних груп відбувається на кафедрі технології жирів та
парфумерно-косметичних продуктів. Останній дань запису – 07 жовтня
2016р.
Дізнатися більше про програму та форми навчання можна на кафедрі
технології жирів та парфумерно-косметичних продуктів, каб. Ж-319, тел. 28791-45, e-mail: tamara_nosenko@ukr.net. Керівник програми Носенко Тамара
Тихонівна.
Менеджмент програми відкритий для спілкування і врахує всі
зауваження та побажання слухачів щодо змісту навчальних програм та якості
роботи викладачів.

