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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Парфюмерно-косметична і прикладна хімія» є дисципліною за вибором студента. 
Читається у 6 семестрі в обсязі 3 кредитів, у тому числі 32 годин аудиторних занять, з них 16 

годин лекцій, 16 годин практичних занять і 58 годин самостійної роботи. Закінчується заліком. 

 

Найменування  
показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів – 

3 

Галузь знань: 
10 Природничі науки  

Денна форма навчання 

Курс за вибором студента 

Модулів – 1 Напрям: 

102  Хімія 

Рік підготовки: 3 

Змістових модулів – 1 Семестр: 6 

Загальна кількість  
годин: 90 

 
Лекції: 16 год 

Практичні заняття: 16 год 

Тижневих годин: 
аудиторних – 2 

самостійна робота – 

3,6 

Освітньо-кваліфікаційний рівень –  

бакалавр 

Самостійна робота: 58 год 

Вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 1:1,8 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Предмет навчальної дисципліни “Парфюмерно-косметична і прикладна хімія” 

включає основи фізіології нюху, роль запахів у житті людини, інформацію про парфюмерну 

продукцію та її призначення, основи формування парфюмерних композицій. Аналізуються 

токсикологічні проблеми використання синтетичних органічних препаратів (харчових 
додатків, продуктів побутової хімії тощо). Даються деякі приклади одержання новітніх 

матеріалів на основі нано- та біотехнологій. Дано характеристику низки природних сполук, 

їхніх джерел добування та галузей застосування. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Парфюмерно-косметична і 
прикладна хімія” є засвоєння знань про склад і основи виробництва парфюмерної 
продукції, харчові додатки, природні сполуки різного призначення, наноматеріали. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Парфюмерно-косметична і 
прикладна хімія” є формування цілісної системи знань про сучасну парфюмерну продукцію 
та її призначення, розуміння природи дії біологічно активних сполук на поведінку людини. 

 
В результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  
- основи фізіології нюху; 

- класифікацію та основи формування парфюмерних композицій; 

- біотехнологічні процеси та їх роль у сучасній хімічній промисловості. 
вміти:  
- аналізувати вплив запахів на людину; 

- аналізувати вплив речовин синтетичного і природного походження на психофізичний 
стан людини; 

- використовувати інформацію, пов’язану з досягненнями у створенні нових матеріалів 
на основі нанотехнологій. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Парфюмерно-косметична і прикладна хімія. 

 

 

Тема 1. Основи фізіології нюху. Орган нюху. Дія пахучих речовин на орган нюху. 
Адаптація та її роль у сприйнятті запахів. Роль запахів у житті тварин. Вплив запахів на 
людину. 
 

Тема 2. Класифікація парфюмерної продукції та її призначення. Одеколони і туалетні 
води. Духи. Засоби для надання свіжості і ароматизації. 
 

Тема 3. Сировина для парфюмерії. Натуральні пахучі речовини. Ефірні олії. Сировина 
тваринного походження. Синтетичні пахучі речовини. Розчинники. Непахучі речовини 
допоміжного призначення. Барвники. 
 

Тема 4. Основи формування парфюмерних композицій. Призначення і склад 
парфюмерних композицій. Особливості формування парфюмерних композицій для 
косметики, туалетного мила і миючих засобів. Основи складання рецептур парфюмерних 
рідин (духів і одеколонів). 
 

Тема 5. Харчові додатки. Особливості формування есенцій для харчових продуктів. 
Побутова хімія. 
 

Тема 6. Новітні матеріали на основі нанотехнологій. 
 

Тема 7. Природні сполуки: джерела та використання. 
 

Тема 8. Біотехнологічні процеси та їх роль у сучасній хімічній промисловості. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№
 т

ем
и 

НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ 

Кількість годин 

Денна форма 

 лк пр ср 

 
Змістовий модуль 1. 

Парфюмерно-косметична і прикладна хімія. 
    

1 
Основи фізіології нюху. Роль запахів у житті 
людини і тварин. 4 2 2  

2 
Класифікація парфюмерної продукції та її 
призначення. 

14 2 2 10 

3 Сировина для парфюмерії. 4 2 2  

4 Основи формування парфюмерних композицій. 14 2 2 10 

5 Харчові додатки. 4 2 2  

6 Новітні матеріали на основі нанотехнологій. 14 2 2 10 

7 Природні сполуки: джерела та використання. 14 2 2 10 

8 Біотехнологічні процеси. 22 2 2 18 

 ВСЬОГО 90 16 16 58 
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5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Змістовий модуль 1  

1 Класифікація парфюмерної продукції. 10 

2 Особливості формування парфюмерних композицій різного 
призначення. 

10 

3 Природні сполуки. 10 

4 Наноматеріали. 10 

5 Біотехнологічні процеси та їх роль у сучасній хімічній 
промисловості. 

18 

 Разом 58 

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Протягом навчального року кожен студент отримує як індивідуальне домашнє 
завдання тему реферату згідно з темами, які входять у модуль. Оцінка за виконання 
домашнього завдання враховується у загальну суму балів, набрану студентом за семестр. 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Використовуються такі методи навчання: 
а) словесні – лекція, пояснення, бесіда; 

б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами, графіками, 

фільмами та презентаціями. 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Контроль вивчення даного курсу ведеться шляхом оцінювання оформлення домашніх 
завдань (рефератів) та презентації результатів під час захисту рефератів. 

 

Типові теми для підготовки рефератів 

 

• Хімічні процеси у передачі нервових імпульсів.  
• Нейромедіатори (месенджери). Ацетилхолін. Серотонін.  
• Хвороби Альцгеймера, Паркінсона. 
• Молекули чуттєвого сприйняття. Центри первинного чуттєвого сприйняття.  
• Молекули. зору, нюху, смаку.  
• Механізми передачі сигналів.  
• Речовини, що здатні моделювати чуттєве сприйняття. Поріг чутливості. 
• Хімічне моделювання емоційного стану.  
• Центри емоційного задоволення. Опіатні рецептори.  
• Знеболювальні препарати.  
• Анестетики загальної і специфічної дії.  
• Заспокійливі і снодійні препарати. Класифікація.  
• Наркотики. Психологічні та хімічні аспекти узалежнення.  
• Психоактивні речовини. Історія вживання і зловживання. Причини явища.  
• Опій. Використання в терапії.  
• Опіумні препарати в психіатрії.  
• Опіумна наркоманія.  
• Морфін. Кокаїн. Маріхуана. Героїн. 
• Транквілізатори. Стимулятори.  
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• Антидепресанти.  
• Галюциногени. 
• Хімічні аспекти зловживання нікотиновими препаратами. 
• Хімічні аспекти зловживання алкогольними препаратами. 
• Токсикологічні проблеми використання синтетичних органічних препаратів.  
• Методи оцінки токсичності. Отрути.  
• Мутаногени. Тератогени. Корозійні та метаболічні отрути.  
• Нервові отрути. 
• Токсична дія фармакологічних препаратів. 
• Найнебезпечніші ліки. Фенацетин. Пірамідон. Талідомід.  
• Ліки для схуднення. Амфетамін. Лізолі пан.  
• Антихолестеринові засоби. Ліпобей.  
• Гормони росту.  
• Хімічні проблеми сумісності лікарських препаратів, їжі.  
• Сульфамідні препарати і анальгетики.  
• Вітаміни. 
• Проблеми використання гормональних препаратів.  
• Хімічні аспекти статевої ідентифікації.  
• Хімічні ознаки статі.  
• Чоловічі і жіночі статеві гормони.  
• Проблеми зміни статі: хімічні і психологічні аспекти.  
• Спортивні досягнення очима хіміка.  
• Транспорт кисню.  
• Проблеми метаболізму глюкози при тривалих фізичних навантаженнях.  
• Анаболічні стероїди.  
• Допінг-контроль. 
• Проблеми хімічної сумісності при використанні продуктів генної інженерії.  
• Сполучення і переоб’єднання ДНК. Створення нових органів і організмів.  
• Генетична терапія.  
• Лікування генетичних хвороб. 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Навчальна дисципліна “Парфюмерно-косметична і прикладна хімія” включає один 

модуль і закінчується заліком. Протягом семестру студент може набрати певну суму балів за 
контрольні опитування на семінарах (20 балів), написання контрольної роботи (30 балів), 
виконання і захист реферативної роботи (максимально 50 балів). 

Оцінка за реферат визначається сумою набраних балів за оформлення (максимально 
25 балів), правильні відповіді на питання під час захисту (максимально 10 балів) і за 
оформлення презентації (максимально 15 балів). 
 

Рейтингова оцінка знань студентів (у балах): 
 

№ Вид контролю 
Кількість форм 

контролю 
Бали Сума балів 

1 Семінар 2 10 20 

2 Контрольна робота 1 30 30 

3 Виконання і захист 
реферативної роботи 

1 50 50 

Загальна сума балів 100 

 

При отриманні відповідної суми балів студент претендує на певну оцінку: 



 7 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 
диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90–100 5 Відмінно  

 

Зараховано 

В 81–89 
4 

Дуже добре  
С 71–80 Добре 

D 61–70 
3 

Задовільно  
Е  51–60 Достатньо 
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