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Харків – 2019 рік 



Навчальний контент дисципліни «Технологія галузі. Технологічні 

розрахунки, облік і звітність в галузі. Ч.4 

 

Лекція 1  Парфумерне виробництво 

1.1  Загальна характеристика: історія виникнення і розвитку, сучасний стан. 

1.2  Класифікація і призначення парфумерних виробів 

1.3  Основні терміни та визначення понять.  

 

Лекція 2  Запахи та їх класифікація 

2.1  Сприйняття запахі. Теорія та особливості «обоняния» людини. 

2.2  Природа запаху 

2.3  Вплив запахів на фізіологію людини 

2.4  Стадії запаху та їх характеристика 

2.5  Класифікація запахів парфумерних виробів 

 

Лекція 3  Класифікація духмяних речовин і допоміжних матеріалів. 

Ефірноолійна сировина 

3.1  Духмяні речовини 

3.2  Допоміжні речовини 

3.3  Характеристика окремих груп ефірноолійної сировини (трав’янистої, 

квіткової, корневої, плодової, зернової) 

 

Лекція 4 Теоретичні основи методів і промислові способи переробки 

ефірноолійної сировини 

4.1  Загальна характеристика способів  

4.2  Перегонка ефірних олій з водяною парою 

4.3  Переробка троянди способом гідродистиляції 

 

Лекція 5  Екстракція ефірних олій легкими розчинниками 

5.1  Теоретичні основи процеси 

5.2  Кінетика процесу екстракції 

5.3  Вплив на процес екстракції супутніх процесів сорбції 

5.4  Вплив супутніх біологічних процесів 

5.5  Технологічна схема екстракції 

5.6  Одержання екстрактів зрідженими газами  

 

Лекція 6  Екстракція ефірних олій нелегкими розчинниками 

6.1  Сутність та здійснення мацерації 



6.2  Сорбційні методи вилучення ефірних олій: анфлераж та динамічна 

сорбція 

6.3  Механічний метод вилучення ефірних олій 

 

Лекція 7  Технологія парфумерних виробів 

7.1  Приготування настоянок 

7.2  Приготування  парфумерних композицій 

7.3  Єдина технологічна схема виготовлення парфумерних рідин 

 

Лекція 8  Косметичне виробництво 

8.1  Будова та тип шкіри 

8.2  Класифікація косметичних засобів 

8.3  Сировина для виробництва косметичних засобів: гідрофільні речовини, 

гідрофобні (ліпофільні) компоненти, емульгатори, інноваційні сировинні 

компоненти, емульгатори, інноваційні сировини компоненти). 

 

Лекція 9  Технологія виробництва косметичних засобів  

9.1  Загальна характеристика  

9.2  Креми косметичні: жирові, емульсійні, нежирові 

9.3  Зубні пасти та порошки 

  

Лекція 10  Декоративна косметика 

10.1  Губні помади. Характеристика рецептурних компонентів. Основи 

технології. 

10.2  Пудра. Призначення компонентів та основи технології компактної 

пудри. 

 

 

 

 


