
Косметологія  

Перелік  питань до заліку         

1. Мета, завдання, об’єкти та засоби клінічної косметології. 

2. Лікувально-профілактичні косметичні засоби. Класифікація. 

Характеристика. Номенклатура. Косметичний та фармакологічний ефект. 

Механізм дії. 

3. Косметичні дефекти шкіри та її придатків. Характеристика. Класифікація.  

4. Можливість корекції дерматологічних захворювань в умовах 

косметологічних закладів. 

5. Показання до застосування косметичних засобів та процедур 

лікувально-профілактичної дії. 

6. Порушення пігментації шкіри. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. 

Терапія.  

7. Корекція гіперпігментації шкіри в умовах косметологічного закладу. 

Характеристика косметичних засобів та процедур, що використовуються 

для корекції гіпермеланозу. Механізм дії. 

8. Захворювання волосся. Етіологія, патогенез, клінічні прояви андрогенної 

та вогнищевої алопеції. Терапія.  

9. Корекція алопеції в умовах косметологічного закладу. Характеристика 

косметичних засобів та процедур, що використовуються для корекції 

алопеції. 

10. Гірсутизм та гіпертріхоз. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Терапія.  

11. Корекція гірсутизму та гіпертріхозу в умовах косметологічного закладу. 

Характеристика косметичних засобів та методів. 

12. Теорії старіння. Геронтокосметологія. Геронтологічні косметичні засоби.  

13. Фотостаріння шкіри. Профілактика та корекція в умовах косметичного 

закладу. 

14. Корекція вікових змін в умовах косметологічного закладу. 

15. Ін’єкційні методи в косметології. 

16. Новоутворення шкіри. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Терапія. 

Можливість корекції в умовах косметологічних закладів. 

17. Себорея. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Терапія. Корекція в 



косметологічних закладах. 

18. Вугрова хвороба. Вульгарні та рожеві вугри. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви. Терапія. Методи корекції в косметологічних закладах. 

19. Телеангіоектазія в практиці косметолога. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви. Терапія. Методи корекції в косметологічних закладах.  

20. Атрофічні, гіпертрофічні та келоїдні рубці. Причини виникнення і 

патоморфологія келоїдних рубців. Методи та засоби корекції келоїдних 

рубців. 

21. Дослідження косметичної ефективності засобів по догляду за шкірою та 

її придатками. Дослідження фотозахисної дії, депігментуючої властивості 

та ін. 

22. Дослідження безпеки застосування косметичних засобів та  

23. Мета, завдання, об’єкти та засоби клінічної косметології. 

24. Лікувально-профілактичні косметичні засоби. Класифікація. 

Характеристика. Номенклатура. Косметичний та фармакологічний ефект. 

Механізм дії. 

25. Косметичні дефекти шкіри та її придатків. Характеристика. Класифікація.  

26. Можливість корекції дерматологічних захворювань в умовах 

косметологічних закладів. 

27. Показання до застосування косметичних засобів та процедур 

лікувально-профілактичної дії. 

28. Порушення пігментації шкіри. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. 

Терапія.  

29. Корекція гіперпігментації шкіри в умовах косметологічного закладу. 

Характеристика косметичних засобів та процедур, що використовуються 

для корекції гіпермеланозу. Механізм дії. 

30. Захворювання волосся. Етіологія, патогенез, клінічні прояви андрогенної 

та вогнищевої алопеції. Терапія.  

31. Корекція алопеції в умовах косметологічного закладу. Характеристика 

косметичних засобів та процедур, що використовуються для корекції 

алопеції. 

32. Гірсутизм та гіпертріхоз. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Терапія.  

33. Корекція гірсутизму та гіпертріхозу в умовах косметологічного закладу. 



34.Характеристика косметичних засобів та методів. 

35. Теорії старіння. Геронтокосметологія. Геронтологічні косметичні засоби.  

36.Фотостаріння шкіри. Профілактика та корекція в умовах косметичного 

закладу. 

37. Корекція вікових змін в умовах косметологічного закладу. 

38. Ін’єкційні методи в косметології. 

39. Новоутворення шкіри. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Терапія. 

Можливість корекції в умовах косметологічних закладів. 

40. Себорея. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Терапія. Корекція в 

косметологічних закладах. 

41. Вугрова хвороба. Вульгарні та рожеві вугри. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви. Терапія. Методи корекції в косметологічних закладах. 

42. Телеангіоектазія в практиці косметолога. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви. Терапія. Методи корекції в косметологічних закладах.  

43. Атрофічні, гіпертрофічні та келоїдні рубці. Причини виникнення і 

патоморфологія келоїдних рубців. Методи та засоби корекції келоїдних 

рубців. 

44. Дослідження косметичної ефективності засобів по догляду за шкірою та 

її придатками. Дослідження фотозахисної дії, депігментуючої 

властивості та ін. 

45. Дослідження безпеки застосування косметичних засобів та методів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаткові питання 

1.Косметичні дефекти шкіри та її придатків. Характеристика. Класифікація. 

2.Можливість корекції дерматологічних захворювань в умовах 

косметологічних закладів. 

3.Показання до застосування косметичних засобів та процедур лікувально-

профілактичної дії. 

4. Порушення пігментації шкіри. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. 

Терапія.  

5.Корекція гіперпігментації шкіри в умовах косметологічного закладу. 

Характеристика косметичних засобів та процедур, що використовуються для 

корекції гіпермеланозу. Механізм дії. 

6Захворювання волосся. Етіологія, патогенез, клінічні прояви андрогенної та 

вогнищевої алопеції. Терапія.  

1. Корекція алопеції в умовах косметологічного закладу. Характеристика 

косметичних засобів та процедур, що використовуються для корекції 

алопеції. 

2. Гірсутизм та гіпертріхоз. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Терапія.  

3. Корекція гірсутизму та гіпертріхозу в умовах косметологічного закладу. 

Характеристика косметичних засобів та методів. 

4. Зайва вага. Методи корекції фігури в косметологічній практиці. 

5. Основи раціонального харчування. Дієтотерапія як метод корекції зайвої 

ваги. 

6. Целюліт. Етіологія, патогенез, клінічні прояви.  

7. Корекція целюліту в умовах косметологічного закладу. Методи та засоби 

корекції. 

8. Новоутворення шкіри. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Терапія. 

Можливість корекції в умовах косметологічних закладів. 

9. Себорея. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Терапія. Корекція в 

косметологічних закладах. 

10. Вугрова хвороба. Вульгарні та рожеві вугри. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви. Терапія. Методи корекції в косметологічних закладах. 

11. Телеангіоектазія в практиці косметолога. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви. Терапія. Методи корекції в косметологічних закладах.  

12. Атрофічні, гіпертрофічні та келоїдні рубці. Причини виникнення і 

патоморфологія келоїдних рубців. Методи та засоби корекції келоїдних 



рубців. 

13. Дослідження косметичної ефективності засобів по догляду за шкірою та її 

придатками. Дослідження фотозахисної дії, депігментуючої властивості та 

ін. 

14. Дослідження безпеки застосування косметичних засобів та методів. 

 


