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План уроку 

Тема: Покриття нігтів лаком та гель-лаком. 

Тема уроку: Покриття нігтів гель-лаком. 

 

Мета уроку: 

Навчальна: навчити виконувати покриття нігтів гель-лаком. Продовжити 

знайомство з безпечними методами роботи, які створюють сприятливі умови 

праці і не загрожують здоров’ю як працівників, так і клієнтів. 

Розвиваюча: розвивати вміння осмислювати отриману інформацію, робити 

висновки, узагальнення, критичне мислення, культуру мовлення, 

аргументовано доводити свою думку. Тренувати навички швидкого і якісного 

виконання операцій при покритті нігтів гель-лаком, вправно і кваліфіковано 

користуватись манікюрним інструментом і приладами, білизною. 

Виховна: виховувати культуру спілкування з клієнтом, дотримування етичних 

норм, продовжувати прищеплювати любов до обраної  професії, розвивати 

естетичні смаки, відповідальність, уважність, спостережливість. 

Тип уроку: формування умінь і навичок учнів. 

Вид уроку: самостійна робота учнів на уроці. 

Дидактичне забезпечення уроку: відео-демонстрація; конспект  уроку; 

критерії оцінювання, дидактичні матеріали різноманітного спрямування. 

Матеріально-технічне забезпечення уроку:  

 манікюрний інструмент; 

 серветки; 

 гель-лаки для нігтів; 

 УФ лампи 

 абразивні пилки, бафи; 

 дезінфікуючі засоби. 

Міжпредметні зв’язки: манікюрна справа «Нанесення гель-лаку на нігті», 

основи санітарії та гігієни «Дезінфікуючі засоби», «Хімія». 



 

 

 

Хід уроку 

І. Вступний інструктаж:(45хв) 

    1. Організаційна частина: 

- перевірка учнів за списком; 

- перевірка зовнішнього вигляду учнів з урахуванням вимого хорони 

праці; 

- забезпеченість учнів перукарськими інструментами, приладами, 

білизною; 

- призначення чергових. 

 

   2.   Оголошення теми та мети уроку, обґрунтування її значення. 

 

   3. Актуалізація опорних знань учнів за матеріалом, вивченим на уроках 

манікюрної справи та на попередніх уроках виробничого навчання. 

Індивідуальне завдання – робота  з кросвордом (Додаток №15). 

Фронтальна бесіда (подається з очікуваними відповідями): 

 

 Що таке дезінфекція інструментів? (Дезінфекція – знищення 

хвороботворних організмів та їх спор на поверхні інструменту за 

допомогою розчинів хімічних речовин). 

 

 Що таке мацерація? Які види мацерації ви знаєте? ( Мацерація – це 

процедура розм’якшення шкіри нігтьового валика. Мацерацію буває за 

допомогою ванночок та за допомогою компресів). 

 

 Що таке абразивність? (Абразивність – це кількість частинок абразиву 

на одиницю площі). 

 

 Послідовність нанесення лаку на нігті (Спочатку наносять лак-основу, 

потім кольоровий лак, лак-закріплювач). 



 

 

 

 Способи нанесення лаку на нігті   

1) Зафарбовують весь ніготь. 

2) Зафарбовують весь ніготь за винятком вільного краю. 

3) Зафарбовують весь ніготь за винятком луночки. 

4) Зафарбовують весь ніготь за винятком вузьких смужок по боках. 

5) Комбіноване фарбування (поєднання п. 2 і 3; 3 і 4). 

6) Нанесення на нігті декоративних малюнків, перевідних картинок. 

 

    4. Інструктаж  з охорони праці. 

Ознайомлення з вимогами охорони праці при виконанні практичних робіт за 

схемою: «Санітарно-профілактичні заходи (санація)», «Правила охорони праці 

при виконанні манікюрних робіт», «Європейський стандарт обробки рук» 

(Додатки №1, 2, 3). 

 

5. Пояснення учням нового матеріалу. 

 Інструменти, пристосування та матеріали для покриття нігтів гель-

лаком (Додатки № 4, 5, 6). 

 Попередня підготовка нігтьових пластин  (Додаток №7). 

 Технологія покриття нігтів гель-лаком (Додатки № 8, 9). 

 Переваги та недоліки покриття нігтів гель-лаком (Додаток № 10). 

 Зняття гель-лаку (Додаток №11). 

 Дизайн нігтів (Додатки №12, 13, 14). 

 

6. Показ прийомів роботи та елементів самоконтролю. 

 

7. Закріплення учнями прийомів роботи, показаних майстром виробничого 

навчання. 

 



 

 

8. Формулювання учням завдань для самостійної роботи та пояснення 

алгоритму їх виконання. 

 

 

ІІ. Поточний інструктаж (210 хв.) 

1. Самостійна робота учнів.  

2. Цільові обходи майстром  робочих місць учнів із метою перевірки: 

 Правильності організації робочого місця учнями. 

 Правильності виконання учнями способів і прийомів роботи. 

 Дотримання учнями технологічного процесу виконання робіт. 

 Здійснення самоконтролю за якістю виконання навчально-

виробничих завдань учнями. 

А також: 

 Надання практичної допомоги учням. 

 Перевірка дотримання вимог ОП та безпечного виконання робіт. 

 Перевірка санітарного стану робочого місця. 

 Проведення додаткового інструктування всієї групи 

(проводиться в тих випадках, коли більшість учнів неправильно 

виконують навчально-виробниче завдання). 

 

ІІІ. Заключний інструктаж (15хв.) 

1. Приймання та оцінювання робіт учнів. 

2. Аналіз робіт окремих учнів (аналіз допущених помилок та їх 

попередження та усунення; аналіз дотримання правил ОП та 

безпечного виконання робіт й організації робочого місця). 

3. Повідомлення та обґрунтування оцінок. 

4. Проведення рефлексії (питання до учнів «Чому ви навчились на 

уроці?», «Що дізналися нового?», «Які помилки вдалося 

передбачити?»). 

5. Повідомлення домашнього завдання. 



 

 

Додаток №1 

Санітарно-профілактичні заходи (санація). 

 Перший рівень санітарно-профілактичних заходів – це підтримування 

санітарних умов, або санація. 

 Провести санацію – значить зменшити кількість мікробів. 

 

Правила по проведенню санації. 

1. Особиста гігієна. 

 Майстер повинен бути одягнений у чистий халат, який необхідно 

міняти щодня. 

 Руки повинні бути чистими, нігті коротко підстрижені. Під час 

роботи на руках не повинно бути перстнів, обручок, часів. 

 Руки треба мити з милом щіткою перед роботою з кожним клієнтом. 

 Тримати в чистоті та регулярно дезінфікувати інструмент. 

 При  обслуговуванні клієнтів користуватися тільки свіжими 

рушниками та серветками. 

 Якщо на руках майстра є порізи, нариви, захворювання шкіри – 

працювати не можна. 

2. Загальні вимоги до приміщення. 

 Столи, крісла перед початком роботи та після кожного клієнта 

необхідно протирати вологою серветкою, а після закінчення роботи – 

серветкою, змоченою 1% розчином хлораміну. 

 Щоденно мити підлогу. 

 Постійно витирати пил. 

 Щоденно мити раковини. 

 Не допускати наявність у приміщенні домашніх тварин. 

3. Робота з клієнтом. 

 Забороняється працювати з клієнтом, у якого є ознаки захворювань, 

гнійники, запалення на шкірі. 

 В період епідемій працювати у марлевій пов’язці. 

 



 

 

Додаток №2 

 

Правила охорони праці при виконанні  

манікюрних робіт. 

 

1. Інструменти після кожного клієнта необхідно дезінфікувати. 

2. Білизна (рушники, серветки) повинні бути чистими та стерильними. 

3. Інструмент повинен бути із нержавіючої сталі, на ньому не повинно бути 

завусениць. 

4. Якщо шкіра рук має пошкодження або захворювання, працювати не 

можна. 

5. Не можна видаляти старий лак з нігтів за допомогою сокирки, пилочки та 

інших гострих предметів. 

6. Видаляти старий лак після вирізання шкірки нігтьового валика 

забороняється. 

7. Не можна видаляти бруд з-під нігтів гострими предметами. 

8. Якщо випадково поранили тканину навкруги нігтя, то обов’язково 

обробіть ранку перекисом водню. 

9. Не можна шкребти нігті сокиркою або лопаткою та застосовувати їх під 

час манікюру вертикально, надавлюючи гострим кінцем на луночку. 

10. Під час скорочення нігтів ножицями або щипчиками , тягнути, смикати 

та піднімати інструментом ніготь не можна. 

11. Якщо нігті тверді та товсті, їх необхідно потримати у ванночці з теплою 

водою 3-5 хв., щоб вони не тріскались під час скорочення за допомогою 

ножиць та щипчиків.  

12. Не можна пропонувати клієнту сідати за стіл, якщо на ньому залишилися 

інструменти і матеріали від  попередньої процедури. 

13. Працювати пилочкою треба легко, вільно, без натиску, торкатися тільки 

нігтя, не зачипаючи шкіри, інакше можна поранити шкіру та нігтьове 

ложе. 

 



 

 

Додаток №3 

Європейський стандарт обробки рук, EN-1500 

Послідовність рухів 

 
 

 

1. Потерти одну долоню об іншу, включаючи 

зап’ясток. 

 

 

 

 

2. Правою долонею розтерти тильну поверхню 

лівої кисті, змінити руки. 

 

 

 

 

 

3. Долоня до долоні з перехрещенням пальців. 

 

 

 

 

 

 

4. З’єднати пальці в  замок, тильною стороною 

зігнутих пальців розтерти долоню іншої руки. 

 

 

 

 

5. Обхопити великий палець лівої кисті великим і 

вказівним пальцями правої кисті, виконати 

кругові рухи. Змінити руки. 

 

 

 

 

6. Круговими рухами потерти долоню лівої кисті 

кінчиками пальців правої руки, змінити руки. 

 

 

 



 

 

Додаток №4 

Інструменти, пристосування та матеріали для покриття 

нігтів гель-лаком 

 База – для забезпечення надійного зчеплення покриття з нігтьовою 

пластиною. 

 Кольоровий гель-лак. 

 Закріплювач (фініш) – надійний захисний шар, який надає 

яскравого блиску покриттю. 

 Знежирюючий засіб – використовують для очищення нігтьових 

пластин перед початком роботи. 

 Рідина для зняття липкого шару (можна замінити спиртом або 

рідиною для зняття лаку). 

 Спеціальна ультрафіолетова лампа (УФ лампа) – для полімеризації 

нанесеного на ніготь покриття (потужність не менше 36 Вт). 

 Абразивні пилочки та бафи. 

 Пензлі та інші інструменти, які використовують для дизайну нігтів. 

 Матеріали для дизайну нігтів. 

 

 

 

 



 

 

Додаток №5 

Ультрафіолетові лампи (УФ лампи)

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №6 

Матеріали для покриття нігтів гель-лаком 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

Додаток №7 

 

Попередня підготовка нігтьових пластин. 
 

 Перед нанесенням гель-лаку потрібно провести підготовчі роботи. Краї 

нігтів повинні бути чистими та рівними, також потрібно виконати класичний 

або біологічний манікюр. 

 Для того, щоб гель-лак не сколювався, потрібно зняти поверхневий шар 

нігтьової пластини. Для цього використовуємо баф. До нігтів не можна 

торкатися руками. Після цього наносимо на нігті знежирюючий засіб.  

 Останній етап підготовки та перший етап нанесення гелевого покриття – 

використання праймера. Він захищає нігті та попереджує сколювання лакового 

покриття. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Додаток №8 

Технологія покриття нігтів гель-лаком 
 

1. За допомогою бафа зняти глянцевий блиск з нігтьової пластини. 

2. Знежирити нігтьову пластину за допомогою спеціальних засобів. 

3. Тонким шаром нанести базове покриття, добре профарбовуючи торець 

нігтьової пластини. Сушити в УФ лампі 1-2 хвилини (в залежності від 

рекомендацій виробника). 

 

 
 

 

4. Кольорове покриття наносити в 2 тонких шари, які окремо просушуються 

в лампі 2-3 хвилини (в залежності від рекомендацій виробника).  

 
 

 

 



 

 

 
 

5. Під час нанесення кольорового покриття важливо слідкувати за технікою. 

Дивіться схему. 

 

 
 

6. Нанести закріплювач на нігтьові пластини. Шар закріплювача повинен 

бути трохи товщим, добре прокрасити краї нігтьової пластини. Сушити в 

лампі 2-3 хвилини (в залежності від рекомендацій виробника). Після 

просушки знімаємо липкий шар за допомогою спеціального засобу та 

безворсових серветок. 



 

 

 

 

 
 

7. Нанести на кутикулу поживну олію. 

 

 

 
 
 



 

 

Додаток №9 

 

Тема програми: «Покриття нігтів лаком та гель-лаком» 

Тема уроку: «Покриття нігтів гель-лаком» 

 

Професія: Манікюрник 

 

Кваліфікація: 2 клас 

 

Учнівська норма часу: 6 годин 

 

Тема уроку: «Покриття нігтів гель-лаком» 

 

Мета: навчитися правильно виконувати 

покриття нігтів гель-лаком, дотримуючись 

технологічної послідовності та правил з ОП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема програми: «Покриття нігтів лаком та гель-лаком» 

Тема уроку: «Покриття нігтів гель-лаком» 

 

Зміст завдання та 

послідовність його 

виконання 

 

 

Обладнання 

інструменти 

пристосування 

 

Вказівки щодо  

виконання 

 

Схеми, фото 

1. За допомогою бафа 

знати глянцевий блиск 

з нігтьової пластини. 

2. Знежирити нігтьову 

пластину за допомогою 

спеціальних засобів. 

3. Тонким шаром нанести 

базове покриття, добре 

профарбовуючи торець 

нігтьової пластини. 

Сушити в УФ лампі 1-2 

хвилини (в залежності 

від рекомендацій 

виробника). 

 

 

 

 

Баф, засіб для 

знежирення нігтів, 

базове покриття, УФ 

лампа 

Шар нанесення 

базового покриття 

повинен бути тонким та 

не розтікатися. 

 

 



 

 

4. Кольорове покриття 

нанести в 2 тонких 

шари, які окремо 

просушуються в лампі 

2-3 хвилини (в 

залежності від 

рекомендацій 

виробника).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кольоровий гель-лак Шар нанесення 

кольорового гель-лаку 

повинен бути тонким та 

не розтікатися. 

 

5. Під час нанесення 

кольорового покриття 

важливо слідкувати за 

технікою. Дивіться 

схему. 

 

 

 

 

 

 

Кольоровий гель-лак Наносити гель-лак 

згідно схеми. 
 



 

 

6. Нанести закріплювач 

на нігтьові пластини. 

Шар закріплювача 

повинен бути трохи 

товщим, добре 

прокрасити краї 

нігтьової пластини. 

Просушити в лампі 2-3 

хвилини (в залежності 

від рекомендацій 

виробника). Після 

просушки зняти  

липкий шар за 

допомогою 

спеціального засобу та 

безворсових серветок. 

 

 

 

 

 

Фінішне покриття, 

засіб для зняття 

липкого шару, 

безворсові серветки. 

Шар закріплювача 

повинен бути трохи 

товщим, добре 

прокрасити краї 

нігтьової пластини. 

 

7. Нанести на кутикулу 

поживну олію. 

 

 

 

 

 

 

Поживна олія для 

кутикули 

  



 

 

Додаток №10 

 

Переваги та недоліки покриття нігтів гель-лаком. 
 

 Переваги: 

 Гель-лак, нанесений професійно – профілактика ламких та слабких нігтів. 

 Відсутність травм нігтя, які присутні при нарощуванні нігтів. 

 Простота нанесення. 

 Висока швидкість висихання. 

 Стійкість – таке покриття може триматись до 3 тижнів. 

 Яскравий блиск зберігається протягом всього часу. 

 

Недоліки: 

 Наявність протипоказань – хвороби нігтів; алергія на компоненти, які 

застосовують при нанесенні та знятті гель-лаків. 

 Необхідність в додатковому обладнанні (УФ лампи). 

 Через 5-7 днів стає помітним відрослий ніготь біля кутикули. 

 Непроста процедура зняття лакового покриття. 

 

 

 



 

 

Додаток №11 

Зняття гель-лаку. 
 

 Зняти гелеве покриття можна двома способами – розмочуванням та 

обертанням. В обох випадках застосовують рідину для зняття лаку. На 

процедуру видалення покриття піде 15-20 хвилин. 

 При розмочуванні наповнити ємність рідиною для зняття лаку і занурити 

туди пальці рук приблизно на 10 хв. Нігті повинні бути повністю покриті цим 

засобом. Коли гель-лак почне розшаровуватися, його можна зняти за 

допомогою апельсинової палички. 

 

 

 
 

 При обгортанні змочити шматочки вати в рідині для зняття лаку та 

приложити до нігтьових пластин на кожен палець. Далі пальці потрібно щільно 

замотати кусочками фольги або одягти спеціальні затискачі і тримати 15-20 хв. 

Після цього зняти вату, протерти нігтьові пластини. Якщо на нігтьових 

пластинах залишився гель-лак, його можна зняти за допомогою апельсинової 

палички. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 



 

 

Додаток №12 

Дизайн нігтів за допомогою стразів. 

 
 

 

 
 

 



 

 

Дизайн нігтів за допомогою пензля Dots. 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Розпис нігтів. 
 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

Додаток №13 

 

Картка завдання №1 

Визначте: 

 

1. Переваги використання гель-лаків. 

2. Послідовність нанесення гель-лаку. 

 

 

 

 

Картка завдання №2 

Розкажіть про: 

 

1. Інструменти та матеріали для покриття нігтів гель-лаком. 

2. Попередню підготовку нігтьових пластин. 

 

 

 

Картка завдання №3 

Опишіть: 

 

1. Недоліки використання гель-лаків. 

2. Технологія зняття гель-лаку. 



 

 

Використані джерела 

 

1.  Пономарчук. А. В. «Ростковые зоны и рост ногтя. Ногтевая эстетика» – 

2004 г., – 185с. 

2. Вольфрам. К. А. «Идеальные ногти. Способы моделирования» – 2003 г., – 

260 с. 

3. Гринькова. Т. В. «Технология маникюрных работ», Современная школа.- 

2009 г.,  321 с. 

4. Дрибноход. Ю. В. «Маникюр, педикюр: Профессиональный курс. (Сер. 

"cosmetical&professional")», – СПб., Весь, –  2002 г., –  256 с. 

5. Маникюр без труда шаг за шагом: Эксмо. – 2008 г., 289 с. 

6. Інтернет сайти: 

 http://www.nail-art.krasota.ru 

 http://nogti.net/ 

 http://www.passion.ru/ 

 http://salon.zooclub.ru/ 

 http://beauty.popmed.ru/ 

 

 

 


