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 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни 

«Технологія косметико-гігієнічних миючих засобів» 

 

Косметичні миючі засоби – складні суміші різних за природою речовин, 

які об’єднує здатність видаляти бруд, шкірний жир та піт, не ушкоджуючи при 

цьому шкіру та її придатки. Більшість сучасних піномиючих засобів 

виготовляють на основі суміші синтетичних ПАР, оскільки вони добре 

промивають шкіру голови та волосся не тільки в м’якій, а й у жорсткій і навіть у 

морській воді. Сучасна концепція управління якістю виробництва косметичної 

продукції заснована на суворому дотриманні технічних і технологічних 

регламентів і рецептур, санітарно-гігієнічних норм і правил, здійсненні  

багатопараметричного моніторингу показників якості сировини і готової 

продукції. Вона включає в себе систему реалізації ключових принципів 

управління якістю, у тому числі стратегічну орієнтацію на споживача, 

підвищення ролі керівника підприємства і створення умов, необхідних для 

організації ефективного функціонування виробництва, використання 

процесорного та системного  підходів  до організації технологій виробництва.  

Мета вивчення даної дисципліни полягає у наданні студентам-магістрам 

теоретичних та практичних знань про технологічні властивості компонентів 

косметико-гігієнічних миючих засобів, обгрунтованість їх використання в 

певному типі косметичного продукту, способи отримання основних типів 

косметичних миючих засобів та методи контролю якості отриманих готових 

продуктів. Такі знання є необхідними для спеціаліста, що працює в косметичній 

та космецевтичних галузях виробництва. 

 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Кремовий та рідкий шампунь 4 

2  Твердий шампунь 4 
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3  Гель для душу  4 

4  Інші засоби для душу 4 

5  Піна для ванн 4 

6  Інші засоби для прийняття ванн 4 

7  Бальзами для волосся 4 

8  Тверде косметичне мило 4 
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