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Фармацевт-технолог модулі

051103- “Фармация” - мамандығы 

“Фармацевт-технолог” – даярлау бағыты

Цикл атауы: “Косметологияға кіріспе”

Кредит саны: 2 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Өндірістік косметология – көпшілік қолданысындағы 

рецептураны талдау,  олардың  ассортиментін жаңарту кезеңінде құрамына 

адам ағзасына зиянсыз, күшті әсерлі дәрілік зат (жоғары мөлшерде) 

кірмейтін косметикалық препараттар  өндіру саласы. 

Клиникалық косметология тәжірибесінде дәрігер жеке адаммен жұмыс 

істейді. Нәтижесінде оның кемшіліктерінің алдын-алу немесе  емдеу 

үрдісіне жеке шипалық әдіс ойластырады. Сондықтан косметикалық 

препараттар дайындау косметикалық фабрикаларда, дәріханаларда және 

косметикалық кабинеттерде жүргізіледі.

Соңғы кездері косметикалық препараттар өндіру үрдістерін, мейлінше 

фармацевтикалық өндіріске жақындату бағыттары бар, себебі косметикалық 

шикізаттар ассортименті фармакологиялық белсенді заттармен 

толықтырылуда. Осы жағдай жоғары білікті мамандар – фармацевтикалық 

білімі бар технолог-косметологтарды компетентті маман ретінде  

дайындауды қажет етеді. 

Ұсынылып отырған бағдарлама медициналық және фармацевтикалық ЖОО  

051103 - «Фармация» мамандығына арналған.
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ОҚЫТУДЫҢ СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕРІ: 

Студент білуі қажет:

- косметикалық препараттардың технологиясында қолданылатын негізгі 

терминдер мен түсініктерді; 

дәріхана жағдайында, сонымен қатар фармацевтикалық өндірістер мен химия-

фармацевтикалық зауыттарда өндірілетін косметикалық препараттардың 

номенклатурасын;

-ҚР дәрілік препараттар өндірісін мемлекеттік регламентациялаудың негізгі 

бағыттарын; 

- рецепт, рецептуралық бланк формасының құрлымын;

- косметикалық препараттарды орамдауға, тығындауға және безендіруге арналған 

құралдарды косметикалық препараттар дайындауда қолдана білу; 

Студент үйреніп алуы қажет:

- профессионалдық  міндеттерді шешу үшін анықтамалық әдебиеттерді 

қолдануды;

- косметикалық дәрілік түрлердің  сапасы мен биологиялық тиімділігіне 

фармацевтикалық факторлардың әсер етуін ескеруді;

- косметикалық дәрілік препараттардың және дәрілік түрлердің тұрақтылығына 

қоймада сақтау жағдайларының және орам түрлерінің әсерін анықтауды;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауды.

-
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СТУДЕНТ МАШЫҚТАНУЫ ҚАЖЕТ:

- профессионалдық міндеттерді шешу үшін анықтамалық әдебиеттерді

қолдануды;

- сыйымдылық кестесін қолдана отырып, рецепт жазбасында көрсетілген

препаратты дайындау мүмкіндігін анықтау немесе сыйымсыздықты жою

жолдарын қарастыруды;

- косметикалық препараттардың тұрақтылығына қоймада сақтау жағдайларының

және орам түрлерінің әсерін компетентті анықтауды;

- дайындалған косметикалық препараттарды таңбалауды және безендіруді;

- таразы көрсеткіштерінің дұрыстығын тексеруді және масса бойынша қатты,

тұтқыр және көлем бойынша сұйық заттарды өлшеуді;

- дәрілік препараттар өндірісінде қауіпсіз технологиялық процесті қамтамасыз

етуді.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИЦИПЛИНЫ

Әрбір адамның жай-күйінің тұрақты және жоғары болуына оның

денсаулығы бірден-бір себеп болып келеді. Денсаулықтың қалыпты

жағдайдан ауытқуының белгісін адам тері бетінің өзгерістерінен білуге

болады. Мысалы, науқас адам туралы: «өңі бозарып, көгеріп, терісі

қатпарланып, денесі сарғайып кетіпті т. б.» сияқты қазақ сөздері дәлел

бола алады. Сонымен қатар, тері бетінің өзгерістері тек денсаулық

ауытқуынан ғана емес, қоршаған орта әсерінен де болады. Демек, қоршаған

немесе кәсіптік орталар әсерінен туындайтын кейбір өзгерістер адам жай-

күйіне кері әсерін тигізіп, тіпті кейбір жағдайда, денсаулықтың қалыпты

күйінен ауытқуына да әкелуі мүмкін. Сол себепті тері бетіндегі немесе дене

бітіміндегі кейбір өзгерістерді (туындаған кемшіліктерді) қалпына келтіру

қажеттілігі туады. Бұл жағымсыз мәселерді қалпына келтіру мүмкіндігі

косметика мен косметология көмегімен шешіле алады.
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Пререквизиттер: фармакология және дәрілер 

технологиясы 

Постреквизиттер: фармакогнозия 
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Косметологияға кіріспе



Назарларыңызға рахмет!


