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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Кафедра медсестринства 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА   

«КОСМЕТОЛОГІЯ» 

1. Заповніть таблицю «Косметичні засоби вузької спрямованості» 

Група косметичних 

препаратів 

Косметичні препарати, 

рекомендації косметолога. 

1. Засоби для лікування 

акне 


 



 



2. Зволожуючі препарати 

 



 



3. Регенеруючі препарати 

  


 



2. Заповніть таблицю «Препарати лікувальної косметики для корекції еритро- 

куперозу» 

Лікувальна косметика Особливості складу, дія 

1. Еластостимулятори  

2. Регідратанти  

3. Препарати різних 

косметичних фірм 
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3. Заповніть таблицю 

 «Декотрі захворювання шкіри та косметичні недоліки. Методи корекції» 

Захворювання та космети- 

чні недоліки шкіри. 

Причини виникнення. Лікування. 

Косметична корекція 

1. Гіпомеланогенез 

(вітиліго) 

 

2. Герпес простий  

3. Дерматит контактний  

4. Розацея  

5. Псоріаз  

6. Хейлит  

4. Заповніть таблицю «Особливості косметологічного догляду за куперозною 

шкірою» 

Косметологічний до- 

гляд 

Особливості догляду 

1. Салонний  

2. Домашній  

5. Заповніть таблицю «Особливості роботи із шкірою, схильною до куперозу» 

Косметологічний до- 

гляд 

Особливості догляду 

1. Мануальні методики  

2.Апаратна косметоло- 

гія 

 

6. Заповніть таблицю «Порівняльна характеристика». 

 Фотостаріння шкіри Біологічне старіння 

шкіри 

Клінічні прояви 

Поверхня(потовшена, 

стоншена) (горбиста, гла- 

дка)(біла, жовтувата) 

  



3 

 

Глибина зморшок   

Сухість   

Лущення   

Еластичність   

Рухливість   

Травматичність   

Новоутво- 

рення(телеангіоектазії, 

лентигіозні висипання, 

крапчаста пігментація, 

актинічні кератоми, і інші 

доброякісні та злоякісні 

новоутворення) 

  

7. Заповніть таблицю «Порівняльна характеристика». 

 Фотостаріння шкіри Біологічне старіння 

шкіри 

Зміни в дермі 

Наявність зони Гренза   

Товщина дерми   

Еластинові волокна   

Колагенові волокна   

Потові залози   

Сальні залози   

8. Заповніть таблицю «Порівняльна характеристика». 

 Фотостаріння шкіри Біологічне старіння 

шкіри 

Зміни в епідермісі 

Товщина   

Вирости епідермісу   
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Меланоцити і меланоге- нез   

Клітини Лангерганса   

9. Заповніть таблицю «Лікувальна косметика антиоксидантної дії» 

Косметичний компонент ан- 

тиоксидантної дії 
Механізм дії Приклади косметичних 

препаратів чи космети- 

чних складових 

ФЕРМЕНТИ 

1. СОД (супероксиддисму- таза)   

2. Каталаза   

3. Глутатіоноксида- 

за\редуктаза 

  

10. Заповніть таблицю «Лікувальна косметика антиоксидантної дії» 

Косметичний компонент 

антиоксидантної дії 
Механізм дії Приклади косметичних 

препаратів чи косметич- них 

складових 

ЖИРОРОЗЧИННІ АНТИОКСИДАНТИ 

1. Вітамін Е   

2. Коензим Q   

3. β-каротин   

11. Заповніть таблицю «Лікувальна косметика антиоксидантної дії» 

Косметичний компонент 

антиоксидантної дії 
Механізм дії Приклади косметичних 

препаратів чи 

косметичних складових 

ВОДОРОЗЧИННІ АНТИОКСИДАНТИ 

1. Вітамін С   

2. Глутатіон   

3. Сечова кислота   
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12. Заповніть таблицю «Корекція вікових змін шкіри» 

Види корекції Заходи, препарати. 

1. Внутрішня корекція  

2. Косметологічна коре- 

кція 

 

13. Заповніть таблицю «Корекція вікових змін шкіри у жінок в залежності від її 

гормонального фону» 

Сезон шкіри Особливості. Рекомендовані косметичні пре- 

парати. Фірми-виробники. 

1. Шкіра в перед менопауз- 

ному періоді 

 

2. Шкіра в менопаузному пе- 

ріоді 

 

14. Заповніть таблицю«Препарати лікувальної косметики для профілактики 

старіння шкіри » 

Фірма-виробник Препарат Склад, дія 

1.   

2.   

Заповніть таблицю «Види вугрової хвороби» 

Види вугрової хвороби Основні  характерні  признаки  захворювання, 

  препарати для лікування. 

1. Юнацькі вугри  

   

2. Блискавичні вугри  

   

3. Вугри дорослих  

   

4. Шаровидні вугри  
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5. Флегмонозно-некротичні  

вугри  

   

6. Келоїдні вугри  

   

7. Інверсивні вугри  

   

8. Вугри культуристів  

   

9. Вугри дитячого віку  

  

10. Вугри, пов’язані із екзо-  

генними факторами  

   

 

Питання для самоконтролю І рівня складності 

1. Кислотність шкіри можна визначити за допомогою: 

А. Лакмусового паперу 

В. Промокального паперу 

С. Ротаційно-компресійної проби 

D. Хромометрії 

Е. Оптичної когерентної томографії 

2. Нормальна шкіра обличчя має наступні характеристики, окрім: 

А. Вона гладка, ніжна, еластична, рівномірного кольору 

В. Її сальні та потові залози функціонують нормально, пори маленькі 

С. На вигляд і при пальпації шкіра – туга, натягнута, без видимих зморшок 

D. ЇЇ  хімічна реакція – лужна 

Е. Складається з 60% води, 30% білків й 10% жирів 

3 Для вмивання сухої шкіри не слід застосовувати: 

А. Холодну воду 

В. Жорстку воду 

С. TolerianeGelMoussant 

D. «Жирне вмивання» 

Е. Косметичне молочко 

4.Сьогодні косметичні препарати виробляють з урахуванням головних типів 

шкіри: 
А. Жирної 

В. Сухої 

С. Змішаної 

D.Нормальної  

Е. Усі відповіді вірні 

5.Яке із тверджень є не вірним для характеристики жирної шкіри: 
А. При шкірі жирного типу радять подвійні маски: одну – на щоки та шию, іншу – на ніс, 

підборіддя та лоб 

В. Частіше жирна шкіра характерна для періоду статевого дозрівання 

С. Факторами, що сприяють збільшенню секреції сальних залоз, є: погане харчування, 

недостатність вітамінів, хвороби кишечника, порушення функції вегетативної нервової 
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системи, ін. 

D.Жирна шкіра добре переносить дію атмосферних факторів, але не є стійкою до інфекцій 

Е. Жирну шкіру потрібно мити двічі на день теплою, м’якою або пом’якшеною водою з 

нейтральним/кислим милом чи іншими косметичними середниками 

6. Жирну шкіру слід очищувати: 

А.TolerianeUltraFluide 40 ml 

В. TolerianeSoinProtecteurApaisant 40 ml 

С. NormadermSoinHydratation 24 H 50 ml 

D.AqualiaThermalCrèmeLegere 50 ml 

Е. Усі відповіді вірні 

7. Який крем можна втирати після масажу волосистої частини голови при 

жирній себореї: 

А.Ланоліновий 

В. Синестроловий 

С. Кремген 

D.Normaderm SoinHydratation 

Е. Усі відповіді вірні 

8. При себореї необхідно уникати прийому наступних страв, окрім: 

А. Кисломолочних продуктів, сиру, пивних дріжджів  

В. Жирних, консервованих 

С. Гострих і солених страв 

D. Хліба, шоколаду, меду, варення 

Е. Усі відповіді не вірні 

9. Проявами вугрової хвороби є усе перелічене, окрім: 

А. Milium 

В. Аcne conglobatae 

С. Сomedon 

D. Аcne phlegmonosa 

Е. Іmреtіgо 

10. Для зовнішньої терапії вугрової хвороби не використовують засоби, які: 

А. Нормалізують процеси кератинізації (адапален) 

В. Топічні ретиноїди (ізотретиноїн, третиноїн) 

С. Антискабіозні препарати (спрегаль) 

D. Антибактеріальні топічні засоби (препарати азелаїнової кислоти) 

Е. Протипротозойні препарати (метрогіл гель) 

 

Питання для самоконтролю ІІ-ІІІ  рівнів складності 
Задача 1. На консультаціюдо косметолога звернулась пацієнтка 48 років зі 

скаргами на погану переносить шкірою непогоди та умивання водою. Нерідко пацієнтка 

спостерігала червоніння шкіри обличчя, покриття її плямами, лущенням. 

Об’єктивно: зовні шкіра обличчя –тонка, матова, легко складається в зморшки, 

місцями лущитьсята нагадує пергамент. Знижена функція сальних і потових залоз. Пори 

на ній ледь помітні. Хімічна реакція поверхні шкіри найчастіше – слабо-кисла.   

а). Який це тип шкіри: 

А. Жирна 

В. Суха 

С. Змішана 

D. Нормальна 

Е. Чутлива 

b). Що забезпечує такий стан шкіри? 

 

Задача 2. Пацієнтка 32 років скаржиться на високу чутливість шкіри до зовнішніх 

впливів, зокрема до мила і кремів на жирній основі;схильність до частих запальних 

процесів на ній. 

Об’єктивно: поверхня шкіри –жирна, масляниста, грубої структури. 

Спостерігається розширені, воронкоподібні, але порожні пори. Тест на жирність всієї 

поверхні шкіри обличчя явно позитивний. Ротаційно-компресійний тест – негативний. 
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Відмічається порушення функції сальних залоз волосистої частини голови.  

а). Ваш попередній діагноз: 

А. Шкіра жирна, дещо в'яла 

В. Шкіра змішана, тонус хороший 

С. Шкіра жирна, тонус хороший 

D. Шкіра змішана, дещо в'яла 

Е. Шкіра суха, тонус хороший 

b). Який засоби по догляду за такою шкіроюможна рекомендувати? 

 

Задача 3. На прийом о косметолога звернулась пацієнтка із блакитними очами, 

світло-русявим волоссям, світлою шкірою із скаргами на чутливість шкіри до 

ультрафіолетових променів, часте отримання сонячних опіків. 

а). Який фототип шкіри у пацієнтки: 

А. Перший 

В. Другий 

С. Третій 

D. Четвертий 

Е. П’ятий 

b). Ваші рекомендаціїпацієнтці по догляду за такою шкірою? 

 

Задача 4.На консультацію до дерматолога  звернувся хлопець 24 років із скаргами 

на наявність довготривалого висипу на шкірі обличчя, який погано піддається терапії 

зовнішніми засобами. 

Об’єктивно:нашкірі на бічних поверхонь щік, шиї поряд із папульозними та 

флегмонозними вуграми є скупчення запальних елементів, які зливаючись, утворюють 

суцільний масивний інфільтрат. Одні з них зберігають щільну консистенцію, інші під час 

розвитку пом’якшуються, отримуючи кілька отворів. При цьому виділяється гнійно-

серозний ексудат. Спостерігаються місцями рубці різного виду: гіпертрофічні, келоїдні.  

а). Ваш попередній діагноз: 

А. Аcne ulgаіs, milium 

В. Аcne conglobatae 

С. Аcne ulgаіs, сomedon 

D. Аcne phlegmonosa 

Е. Іmреtіgо 

b). Ваша діагностично-терапевтична тактика ведення пацієнта? 

 

Задача 5. Хлопець 27 років лікується в дерматологічному відділенні із діагнозом: 

жирна себорея, симптоматична алопеція. 

а). Які методи фізіотерапії необхідно застосувати: 

А. Струми д’Арсонваля 

В. Діатермію симпатичних вузлів 

С. Ультрафіолетове опромінення 

D.Кріотерапію  

Е. Усі відповіді вірні 

b). Які засоби місцевої терапії слідрекомендувати у комплексному лікуванні такого 

пацієнта? 
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Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах 

ІІІ-ІV рівнів акредитації відповідно до теми, розроблені у вищих навчальних закладах 

згідно з «Положенням про кафедру»: 

1. Сизон О.О. Короткі нариси історії розвиткудерматовенерології. Анатомія, 

гістологія, фізіологіяі патогістологія шкіри.Основидіагностикихворобшкіри / О.О.Сизон, 

І.Д.Бабак, О.А.Білинська [та ін.]: методичні рекомендації для студентів Ш-IV рівнів акред. 

вищих мед. закладів. – Львів, 2016. – 65 с. 

 


