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Форма навчання

22 Охорона здоров’я
226 Фармація, промислова фармація
90 кредитів ЄКТС
1 р. 6 міс. для денної /заочної форм навчання
денна/заочна

Освітньо-професійна програма «Косметологія» спрямована на формування
здатності застосовувати набуті знання, уміння та навички з дисциплін загальної та
професійної підготовки для вирішення типових задач діяльності фахівця на
відповідній посаді, включаючи надання косметологічних послуг населенню
застостосовуючи технології неінвазивних та інвазивних процедур із використанням
сучасних косметичних засобів та методик догляду й корекції шкіри та її придатків,
виготовлення косметичних засобів, консультування, надання інформації щодо
косметичних засобів та процедур, організацію діяльності косметологічних закладів.
Особливості освітньо-професійної програми.
акцентована на наданні професійних компетенцій

Програма
в галузі
косметології.
Високий рівень професійної підготовки забезпечується потужною науковою та
академічною школою з фармації та медицини й багаторічним досвідом викладання,
розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю
спеціалізованих лабораторій, навчально-тренінгових центрів, взаємозв’язком зі
стейкхолдерами.
Високий рівень практичної частини підготовки забезпечується залученням до
освітньо-наукового процесу провідних фахівців із установ косметологічного профілю,
медичних закладів та установ парфумерно-косметичної індустрії.
Фахівці, залучені до професійної і наукової підготовки, пройшли стажування у
провідних європейських університетах, мають міжнародний досвід освітньої і
наукової діяльності.
№
1.

Компоненти програми:
Назва навчальної дисципліни
Обов’язкові дисципліни
Прикладні аспекти косметологічної анатомії, фізіології й патології

Дерматологія
Косметичні засоби
Косметологія
загальна косметологія
апаратна косметологія
клінічна косметологія
5. Аромологія
6. Методи корекційної техніки
Вибіркові дисципліни
7. Інновації в естетичній корекції шкіри
8. Тріхологія
9. Вікові аспекти косметології
10 Косметологічні послуги
11. Інструменти і технології просування і збуту лікарських косметичних засобів та
косметичної продукції
12. Економіка інноваційної діяльності
13. Управління персоналом
14. Методологія та логіка наукових досліджень
15. Професійне спілкування
16. Дієтологія в косметології
Практична підготовка
17. Стажування
Атестація випускників
Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі захисту магістерської
роботи та завершується видачею документу встановленого зразка.
2.
3.
4.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми.
Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний виконувати зазначену в ДК
003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:
2224.2 провізор;
2224.2 провізор-косметолог.
Крім того, магістр фармації може працювати в косметичних закладах (салони,
кабінети, центри), на підприємствах парфумерно-косметичної галузі, науководослідних інститутах, вищих навчальних закладах і галузевих установах різних
відомств, виконуючи відповідні функції. До конкурентних переваг при
працевлаштуванні випускників слід віднести можливість займати відповідно
отриманій кваліфікації посади як у сфері фармацевтичної діяльності на промислових
підприємствах, аптечних, науково-дослідних та навчальних установах, так і у
парфумерно-косметичній галузі у виробничому секторі та установах практичної
косметології.
Програмні результати навчання
Володіти методиками ідентифікації фізіологічних та патологічних станів шкіри
та її придатків, диференціювати фізіологічні стани шкіри та її придатків в залежності
від індивідуальних особливостей організму, віку, статі клієнта тощо;

Володіти методиками диференціювання патологічних станів шкіри та її
придатків, застосовувати технології косметологічного догляду за шкірою та її
придатками із врахуванням особливостей їх патологічного стану;
Володіти сучасними методами діагностики фізіологічного та патологічного
стану волосся як придатка шкіри, здійснювати вибір раціонального косметичного
догляду за волоссям та шкірою голови, застосовувати раціональні косметичні
процедури та засоби в залежності від індивідуальних особливостей клієнта;
Ідентифікувати стан шкіри та її придатків із віковими особливостями,
застосовувати технології косметологічного догляду і корекції за шкірою та її
придатками із врахуванням індивідуальних здатностей клієнта із віковими
особливостями;
Здійснювати обґрунтований вибір та застосовувати технології косметичного
догляду й корекції косметичних недоліків із використанням сучасних апаратних,
мануальних та ін'єкційних методик в залежності від індивідуальних особливостей
клієнта;
Здійснювати обґрунтований вибір та застосовувати ін'єкційні методи в схемах по
догляду за шкірою та її придатками та корекції косметичних недоліків. Проводити
процедури мезотерапії, біоревіталізації, контурної пластики, ботулінотерапії та ін.
Ідентифікувати прогнозовані та не прогнозовані ускладнення, обирати та
застосовувати раціональні методи їх попередження, володіти технологіями
невідкладної допомоги при їх виникненні;
Обирати, обґрунтувати та застосовувати інноваційні апаратні, мануальні та
ін'єкційні методики косметологічного догляду за шкірою та її придатками та корекції
косметичних недоліків, впроваджувати інноваційні технології діагностики стану
шкіри клієнта в комплексні схеми догляду за шкірою та її придатками та корекції
косметичних недоліків в умовах косметологічного закладу;
Володіти методиками оцінювання каллоражу продуктів харчування, їх якісних
складових, обирати раціональні технології харчування в залежності від віку та стану
здоров’я людини, формувати здоровий образ життя;
Володіти методиками підбору раціональних рецептур аромокосметичних
композицій та засобів в залежності від індивідуальних особливостей клієнта з метою
здійснення косметичного догляду та корекції патологій шкіри та її придатків, обирати
та застосовувати раціональні технології виготовлення та застосування
аромокосметичних засобів;
Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції
знань у сфері екстемпорального та промислового виробництва косметичних засобів, їх
раціонального застосування та просування на ринку;
Здійснювати
вибір
методик
проведення
наукового
дослідження;
використовувати методи математичного аналізу і моделювання, теоретичного і
експериментального дослідження відповідно до сучасних напрямків розвитку
парфумерно-косметичної галузі та сфери практичної косметології, аналізувати,
систематизувати та узагальнювати результати наукових досліджень;
Володіти професійними комунікативними знаннями, вміннями та навичками у
професійній діяльності фахівця сфери практичної косметології; проводити
психологічні дослідження у професійному колективі з метою вивчення психологічних
особливостей суб’єктів косметологічних послуг, бути здатними до взаємодії з
суб’єктами професійного спілкування;

Організовувати
діяльність
косметологічної
установи
по
наданню
косметологічних послуг; забезпечувати правові аспекти їх впровадження відповідно
до специфіки діяльності установи;
Застосовувати інструменти і технології просування і збуту лікарських
косметичних і професійних косметичних засобів, методи комплексного дослідження
ринку парфумерно-косметичних засобів та сучасні технології при розробці
комплексного маркетингу закладів у сфері практичної косметології;
Формувати систему концептуальних знань щодо інноваційної діяльності;
застосовувати знання для сучасного інноваційного розвитку косметологічної
установи; розробляти бізнес-плани створення та розвитку напрямів інноваційної
діяльності;
Оцінювати ефективність діючих економічних і адміністративних методів
керівництва за результатами аналізу діяльності косметологічних установ; проектувати
та впроваджувати процедури оцінювання результатів ефективного управління
персоналом в косметологічних кабінетах, салонах тощо.

