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Група № 35 

Предмет «Технології» 

Урок 13-14 

Тема: Типи шкіри. Догляд за шкірою обличчя 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з типами шкіри; узагальнити вивчене та 

сформулювати правила догляду за шкірою обличчя.  

 

Шкіра людини — відображення стану  організму людини. Якщо шкіра має 

здоровий вигляд — це ознака того, що всі системи організму функціонують злагоджено. 

Але якщо почалися негаразди зі шкірою (з’явилося висипання, почервоніння тощо), то 

слід негайно звернутися до лікаря. Перевага шкіри полягає в тому, що ми можемо бачити 

її «сигнали», що свідчать про порушення певних процесів в організмі. 

Взаємозв’язок стану шкіри та здоров’я: 

1.   Бліда шкіра, вертикальні червоні плями – ознака туберкульозу. 

2.   Шкіра в’яла, колір шкіри блідий із синюшним відтінком, загострення носа – ознака 

тяжких захворювань черевної порожнини. 

3.   Колір шкіри періодично змінюється від червоного до блідого – ознака неврозів. 

4.   Колір шкіри з жовтуватим відтінком – ознака захворювань печінки або жовчного 

міхура. 

5.   Колір шкіри зеленувато-блідий – ознака отруєння. 

6.   Бліда шкіра, синюшний колір губ, носа, вух, холодний піт – ознака спазма легень. 

7.   Виступаючі, розширені кровоносні судини (судинна сітка) – ознака постійного 

вживання алкоголю. 

8.   Гримаса, схожа на сміх (сардонічний сміх), – ознака правця. 

9.   Червоний колір, одутлість – ознака підвищеного артеріального тиску. 

Щоб зберегти шкіру якомога довше молодою і здоровою, треба знати, як за нею 

доглядати. Догляд за шкірою залежить від її типу. 

Нормальна шкіра — на вигляд здорова й гладенька, пори не розширені, вона 

м’яка, не лущиться. Такою шкіра буває, якщо в організмі є баланс важливих речовин: 

води, жирів і кислот. Із віком нормальна шкіра сухішає і тому потребує додаткового 

зволоження. 

Суха шкіра — тонка, гладка, має дрібні пори, чутлива до коливань температури 

навколишього середовища. Ознаками сухої шкіри є відчуття стягнення, слабка 

еластичність, рання поява дрібних зморшок, лущення та тріщини. Суха шкіра швидко 

старіє, тому потрібно компенсувати слабку діяльність сальних залоз і утримувати вологу в 

шкірі (зволоження і живлення). 

 



Жирна шкіра характеризується розширеними порами, блиском, наявністю вугрів. 

Така шкіра грубувата й часом виглядає неохайно. Але вона довше зберігає еластичність і 

тому старіє повільніше, ніж інші типи шкіри. 

Комбінована шкіра — найбільш поширений тип, коли на щоках шкіра суха, а в 

так званий Т-зоні (лоб, ніс, підборіддя) — жирна. 

Чутлива шкіра не залежить від віку і характеризується тонкістю та слабкою 

еластичністю судин, про що свідчать червоні прожилки, капіляри, які просвічуються на 

поверхні шкіри. Така шкіра чутлива до гострої їжі, спиртних напоїв, різниці температур, 

ультрафіолетового випромінювання — усіх чинників, що примушують судини 

звужуватися або розширюватися. 

Існує декілька способів визначення типу шкіри: візуально (зорово), за допомогою 

косметичної серветки тощо. 

Щоб визначити тип шкіри візуально, підійдіть до дзеркала і за хорошого освітлення 

розгляньте своє обличчя через лупу: подивіться, чи розширені пори, чи є висипання, 

лущення, зверніть увагу на відтінок шкіри. Особливо уважно розгляньте Т-зону (лоб, ніс, 

підборіддя), адже саме в цій зоні найчастіше шкіра буває жирною. 

Щоб визначити тип шкіри за допомогою косметичної серветки, проведіть 

дослідження через кілька годин після очищення шкіри обличчя: прикладіть до обличчя 

суху паперову серветку і злегка притисніть її долонями, зачекайте 5 хвилин і оцініть 

результат. За наявністю та розташуванням жирних плям можна визначити, чи є шкіра 

жирною та в яких саме ділянках. 

Догляд за шкірою обличчя 
Доглядати за шкірою треба щодня в будь-якому віці. Важливе значення мають 

систематичність і послідовність. Щоб вибрати систему догляду за шкірою, треба 

ураховувати: тип шкіри, вік, пору року, особливості організму. 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ 

Умивання 
Є важливим у будь-якому віці, для будь-якої шкіри. На цьому етапі треба 

очистити обличчя від бруду та декоративної косметики. Необхідно дібрати відповідне 

мило або спеціальний засіб для вмивання. 

Очищення 
Є наступним етапом щоденного догляду і полягає у звільненні шкіри від надлишку 

жиру та омертвілих клітин. 

Тонізування 
Для цього використовують тонік або тонізуючий лосьйон, що глибоко очищує і 

стягує пори шкіри, освіжає її та дезінфікує. 

Зволоження 
Це основний етап у системі догляду за шкірою. Зволоження необхідне будь-якому 

типу шкіри. Після нанесення крему на шкірі обличчя утворюється захисна плівка, яка 

запобігає втраті вологи, а шкіру робить ніжною і гладенькою. 

Живлення 
Є останнім етапом. Чим старша шкіра, тим більше вона потребує додаткових 

поживних речовин. Ці речовини містяться зазвичай у складі нічних кремів. 

 
 



Засоби догляду за шкірою обличчя 

Після визначення типу своєї шкіри необхідно правильно дібрати відповідні засоби 

з догляду. До основних засобів належать: 

• мило (гігієнічне, безлужне) — очищує шкіру від забруднення, освіжає жирну шкіру, 

запобігає виникненню вугрів; 

• очищувальне молочко для обличчя призначене для видалення бруду, який глибоко 

проник у шкіру, а також для змивання косметики; 

• очищувальні креми — це ідеальний засіб для очищення сухої шкіри, оскільки вони 

мають рідку консистенцію, що дозволяє легко проникати в шкіру. У складі містять жири, 

які розчиняють бруд і косметику, що потім легко витирається ватним тампоном або 

серветкою; 

• тонізуючі засоби призначені для освіження шкіри, очищення поверхневого шару від 

надлишків жиру; існують для різних типів шкіри; 

• зволожувальні засоби утворюють на поверхні шкіри захисну плівку, яка зберігає вологу. 

Іноді містять ультрафіолетові фільтри, що захищають шкіру ще й від шкідливого 

випромінювання. Завдяки зволожувачам шкіра стає ніжнішою і гладенькою. Вони 

необхідні для будь-якого типу шкіри, але чим сухіша шкіра, тим концентрація активних 

речовин має бути більшою; 

• засоби для зняття макіяжу з очей добирають відповідно до декоративної косметики. 

Наприклад, якщо косметика водостійка, то потрібні відповідні активні засоби; 

• очищувальні скраби містять у складі абразивні речовини (крупинки), які омолоджують 

шкіру шляхом видалення з епідермісу мертвих клітин (відлущення); стимулюють 

прискорене відтворення клітин шкіри, яка на вигляд стає молодшою незалежно від віку; 

• креми для повік містять активні біологічні речовини, що розгладжують дрібні зморшки, 

зменшують набряки навколо очей і «мішки» під ними; 

• нічні креми є сильнодіючими засобами, вони живлять шкіру під час сну. У складі містять 

багато жирів, тому через 15-20 хвилин після нанесення надлишки жирного крему слід 

зняти м’якою серветкою. 

Догляд за тілом 
Сумнівів щодо необхідності догляду за шкірою обличчя ні в кого не виникає. Але 

іншим частинам тіла також потрібний належний догляд. 

Догляд за руками 

Красі рук сьогодні приділяють багато уваги як жінки, так і чоловіки. Для того щоб 

руки мали гарний вигляд, недостатньо один чи кілька разів на тиждень намастити їх 

кремом і нафарбувати нігті лаком. Необхідно ретельно дібрати засоби з догляду: для 

очищення, зволоження, живлення. Манікюр роблять не тільки з декоративною метою, це 

важлива процедура з догляду за руками: обрізання нігтів, видалення кутикули, 

полірування нігтьової пластини тощо. За станом шкіри рук і нігтів треба стежити 

регулярно та звертати увагу на найменші проблеми, оскільки нігті часто «сигналізують» 

про порушення стану здоров’я. 

Догляд за ногами 

Хоча ноги зазвичай не видно, вони потребують дбайливого догляду. Майже весь 

час ноги перебувають у взутті, яке не завжди зручне чи відповідає погоді. Протягом дня 

вони зазнають значного навантаження та деформації. Тому ноги слід щодня мити, 

витирати насухо, особливо між пальцями, змащувати пом’якшувальними кремами, за 

потреби використовувати спеціальні дезодоранти і спреї, що запобігають пітнінню. 

Особливої естетики ногам надає педикюр, який потрібно робити регулярно. 

Щоб руки й ноги були здоровими, необхідно: 

• підтримувати шкіру рук і ніг у чистоті, запобігати пересиханню, регулярно зволожувати; 

• регулярно підстригати нігті на руках і ногах, робити манікюр та педикюр; 

• під час робіт із використанням активних хімічних речовин користуватися захисними 

рукавичками; 

• за можливості впродовж дня змінювати взуття; 

• взуття завжди має бути чистим ізсередини. 

 



Домашнє завдання:  

1. Опрацювати та законспектувати матеріал.  

2. Дати відповіді на запитання: 

1. Чи потрібні засоби догляду за шкірою чоловікам? Чому? 

2. Які натуральні засоби догляду за шкірою Ви знаєте? 

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни».  
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