
Розглянуто                                              

Затверджую 

На засіданні циклової комісії     Заступник  директора з НВР 

Протокол № ___       ____________ Ольга ТЕСЛЯ  

Від ___  вересень  20____ р  

Завдання  

по дисципліні «Матеріалознавство» 

отримав (ла) уч.________________________________________ гр.._________ 

  підис ____________________  дата ______________________ 

 

Структура роботи 

1.Титульний аркуш (Дисципліна, група, ім’я, прізвище здобувача освіти, викладач 

дисципліни) 

2.Складіть словник термінів використовуваних в  «Матеріалознавстві»   

(наприклад:. Лаурил сульфат натрія, Глицерин, Колаген, Гиалуронова кислота, 

Коалін, Ланолін, Лаурил сульфат натрія (SLS), Парабени, Фталат, Протеїни та інші 

терміни) 

3.Підготуйте повідомлення на запропоновані  теми. 

4.Підготувати дві  презентації (тема на  самостійний вибір). 

5.Скласти конспекти лекцій, які розкривають суть дисципліни . 

6.Виконати лабораторно-практичні роботи. 

Вимоги до оформлення: 

- Виконані завдання розміщувати у вказаній послідовності; 

- Кожне завдання в окремим файлом; 

- Допускаються елементи художнього оздоблення; 

- Матеріал презентацій здати  на  флешці або в класрумі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта самостійної роботи  уч.  ______________________________  гр.._____ 

Викладач ____ Тамара  ШИТІКОВА 

 

№  

 

ВМІСТ ЗАВДАНЬ 

 

Форма  

виконання 

ОЦІНКА,  

ПІДПИС 

1. Складіть словник   термінів використовуваних в 

матеріалознавстві:  Лаурил сульфат натрія, Глицерин, Колаген, 

Гиалуронова кислота, Коалін, Ланолін, Лаурил сульфат натрия (SLS), 

Парабени, Фталат, Протеїни та інші терміни не менше 30 слів) 

Виконати 

на 

окремому 

аркуші 

формат А4 

 

 

 

 

 

 

2. Підготуйте  три самостійні роботи   на запропоновані  

теми:  

 Сировина для виробництва шампуні, ополіскувачей  для 

волосся 

 Характеристика дитячої косметики для шкіри та волосся 

 Сучасні бренди косметичних фірм: 

 Косметика Avon (Эйвон) 

 Косметика Фаберлик (Faberlic) 

 Косметка L'Oreal (Лореаль)  

 Косметика Mary Kay (Мери Кей) 

 Косметика Орифлейм (Oriflame) 

 Косметика vichy (Виши) 

 Засоби декоративної косметики 

 Характеристика УФ - променів, ІЧ – променів та їх вплив 

на шкіру 

Підготовка 

повідомлен

ня   

Виконати 

на 

окремому 

аркуші 

формат А4 

 

1. 

2. 

3. 

3. Виконати дві презентації, (на вибір, повинно бути не 

менше 10 слайдів. Скинути в класрум або на флешку):  

 Короткі відомості з історії розвитку парфумерії і 

косметики 

 Вихідна сировина для парфумерно-косметичних товарів 

 Дезінфікуючі речовини  та застосування їх в перукарні 

 Кровоспинні засоби  та застосування їх в перукарні 

 Миючі речовини та застосування їх в перукарні 

 Засоби з догляду за волоссям 

 Засоби для лікування волосся 

 Сучасні  барвники для волосся 

 Зберігання парфумерно-косметичних  матеріалів у 

перукарнях 

Підготовка  

презентацій 

1. 

2. 



 

 

 

4. Скласти конспект лекцій в зошиті на  теми : 

 

1. З №1 -  №5  конспекти 

2. З №6 - №11 конспекти 

3. З №13 - №17 конспекти 

4. З № 18 - №22  конспекти 

5. З №24 - №27  конспекти 

6. З №28 - №31  конспекти 

Підготовка  

лекцій  

в зошиті 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

5. Виконати лабораторно-практичні роботи: Оформити 

 папку А4 

 

Урок №12 Лабораторна робота № 1 

Сучасні  виробники парфумерно-косметичної продукції   

 

 1.  

Урок № 23       Практична № 2    

Охарактеризуйте  види хімічних препаратів для біозавивки 

 2.  

6. Виконати тест  -  варіант  _____ 

 
 Залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


