Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни
«Функціональна косметика»
В сучасному побуті люди використовують велику кількість спеціальних
побутових речовин та сумішей. Ці матеріали призначені для догляду,
попередженню та прибиранню ушкоджень, а також наданню більш
привабливого вигляду речам (одежі, взуттю, тощо), оселі та предметам побуту
(посуду, сантехніці, меблям), автомобілям. Такі засоби та матеріали відносяться
до Функціональної косметики. Ці засоби є дуже різноманітними як за
призначенням, так і за агрегатним станом, складом и методом застосування.
Тому інженерам-технологам в галузі косметичних засобів необхідні теоретичні
та практичні знання щодо класифікації та складу різних засобів функціональної
косметики, методів виробництва та технологічних режимів виробничого
процесу.
Мета навчальної дисципліни. Студентам-магістрам необхідно надати
знання в галузі функціональної косметики та препаратів побутової хімії,
формування вмінь та навичок з розроблення нових та вдосконалення існуючих
рецептур та технологічних процесів виготовлення засобів функціональної
косметики, що дозволить майбутньому професіоналу кваліфіковано
організовувати та вести процес розробки та виробництва цих засобів. Основні
завдання дисципліни:
- поглиблення знань та практичних навичок студентів щодо рецептур,
методів одержання, застосування та технологій виробництва засобів
функціональної косметики;
- підготовка до самостійного розроблення та удосконалення наукомістких
технологій, розширення професійного світогляду, освіченості та культури
фахівця в галузі складових компонентів засобів функціональної косметики.
Теми лекційних занять
№
з/п
1

2

3

Назва теми

Кількість
Годин
Загальні відомості про засоби функціональної
2
косметики. Загальні відомості, класифікація засобів
функціональної косметики за їх призначенням, формою
випуску, агрегатним станом тощо.
Засоби для прання. Основні та допоміжні засоби.
6
Теоретичні основи пральної дії, вплив компонентів.
Класифікація пральних засобів, базові рецептури.
Основні пральні засоби – пральні порошки, гелі та інші.
Допоміжні засоби – антистатики, відбілюючи та
антисептичні засоби, апертури.
Засоби для миття посуду. Класифікація, механізм дії,
4

4

5

6

7

8

рецептури. Типи миючих засобів за формою випуску.
Вимоги до засобів для миття посуду. Концентрати та
готові до використання засоби.
Засоби для видалення плям, очищення скла та
дзеркал, кахелю, керамічних, фаянсових та
емальованих виробів. Класифікація, механізм дії.
Базові рецептури. Сучасні тенденції в складах засобів.
Спиртові та аміачні засоби очищення скла, скляних
виробів та дзеркал. Особливості засобів для очищення
кахелю, керамічних, фаянсових та емальваних виробів,
абразивні та неабразивні засоби.
Засоби по догляду за взуттям та шкіряними
виробами. Класифікація, механізм дії. Базові рецептури.
Сучасні тенденції в складах засобів. Засоби для догляду
за шкіряним, замшевим та тканинним взуттям.
Особливості засобів для доглядом за шкіряною одежею
та хутряними елементами одежі. Особливості засобів по
догляду за шкіряними елементами меблів.
Засоби по догляду за меблями. Класифікація, механізм
дії. Базові рецептури. Сучасні тенденції в складах
засобів. Засоби по догляду за неролірованими по
полированими меблями. Воскові та безвоскові засоби.
Засоби по догляду за підлогою. Класифікація, механізм
дії. Базові рецептури. Сучасні тенденції в складах
засобів. Типи засобів по догляду за дерев’яними,
фарбованими та лакованими, платиковими меблями.
Воскові та безвоскові засоби. Очищуючі та полірувальні
засоби. Самополіруючі засоби, методи видалення.
Автокосметика. Класифікація, механізм дії. Базові
рецептури. Сучасні тенденції в складах засобів.
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Теми лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
2

Назва теми

Кількість
Годин
6

Виготовлення засобу для миття посуду. Дослідження
властивостей
Виготовлення засобу для миття кухонної плити
6
Дослідження засобів для дезінфекції. Визначення рН та 6
вмісту активного хлору
Дослідження кисневих відбілюючих засобів. Визначення 6
вмісту активного кисню.
Самостійна робота
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Проробка окремих тем (розділів), які не вивчаються при проведенні
лекційних, лабораторних занять. Проробка відбувається у вигляді реферату.
1. Хімія та виробництво дизинфектантів та відбілюючих засобів.
2. Хімія та виробництво засобів по догляду за ванною кімнатою та
кухнею (санфаянсові та емальовані вироби) та засоби для прочистки
каналізації.
ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1. Класифікації засобів функціональної косметики.
2. Теоретичні положення миючою дії.
3. Класифікація пральних засобів. Додаткові функції пральних засобів.
4. Допоміжні засоби
для прання – антистатики, відбілюючи та
антисептичні засоби, апертури.
5. Засоби для миття посуду. Класифікація, механізм дії, рецептури. Типи
миючих засобів за формою випуску. Вимоги до засобів для миття посуду.
6. Типи засобів для миття посуду за формою випуску. Вимоги до засобів
для миття посуду.
7. Засоби для очищення скла та дзеркал, кахелю, керамічних, фаянсових
та емальованих виробів. Класифікація, механізм дії. Сучасні тенденції в складах
засобів.
8. Засоби для очищення кахелю, керамічних, фаянсових та емальованих
виробів. Класифікація, механізм дії. Сучасні тенденції в складах засобів.
9. Засоби по догляду за взуттям та шкіряними виробами. Класифікація,
механізм дії. Сучасні тенденції в складах засобів.
10. Засоби по догляду за меблями. Класифікація, механізм дії. Сучасні
тенденції в складах засобів.
11. Засоби по догляду за підлогою. Класифікація, механізм дії.
12. Автокосметика. Класифікація, механізм дії
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