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Група № 36 

Предмет «Технології» 

Урок 13 

Тема: Типи шкіри. 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з типами шкіри; узагальнити вивчене  

 

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. 

 

Домашнє завдання:  

1. Опрацювати та законспектувати матеріал.  

2. Дати відповідь на запитання: 

Чи потрібні засоби догляду за шкірою чоловікам? Чому? 

Підручник: 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/24-tekhnolog-10-klas/tekhnolog-

rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-khodzitska--yu-

borinets-n--gashchak-v-m-gorobets-o-v-danilna-ye-m-krmer-v-v-lapnskiy-v-v-malva--v-medvd-

o-yu-pavich-n-m-paly-yu-v-parkhomenko-o-m-paschna-t-s-prikhodko-yu-m-/ 

  (ст.61) 

 

 

 

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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