
«Оволодіння основами матеріалознавства» 

Кваліфікація: манікюрник ІІ розряду 

Н.Е. № 10 Схематине зображення  типів та видів нігтьового ложа та нігтьової 

пластини 

Кілька поширених запитань: 

 Чому у мене негарна форма? 

Розмір ложа рідко залежить від якості манікюру, 

так як цей параметр закладається 

генетично.Однак довжина може бути зіпсована у 

людей, які з дитинства коротко стрижуть 

пластинки або гризуть їх. 

 Пластинки щільні, але постійно ламаються – чому? 

Поверхность має властивість вбирати вологу, тому на перший погляд вони здаються 

міцними. В цей час роговий шар втрачає еластичність, стаючи уразливим до 

механічного впливу. 

 Через що нігті довго відростає? 

Як правило, на швидкість впливає тільки спадковість.Посприяти поліпшенню довжини 

може правильне харчування, масаж пальців, прийом вітамінів. 

Біль нерідко виникає через пошкодження гіпоніхій. У пластинах немає нервових 

закінчень, відповідно, вони не можуть хворіти. Часто подібне спостерігають дівчата, 

довго носили довгий манікюр чи педикюр, а також недавно травмували пластину. 

Необхідно бути обізнаним про анатомію і функціях нігтьових пластинок на руках і ногах. 

1. Рогова захисна пластина складається з трьох частин: кореня (інші назви – матрикс, матриця), тіла і 

вільного краю. Корінь утворений живими епідерміальний клітинами, а тіло і вільний край – мертвими. 

2. Кореневу частину нігтя, заховану під шкірою, в нігтьової щілини - ми не бачимо. Але розміри її не 

маленькі, вони становлять третину від видимої частини. Білий півколо, видимий на пластині у 

нижнього валика, є продовженням матриці. Він носить назву лунули. 

3. Тіло нігтя спочиває на нігтьовому ложі. Середня довжина цієї частини ороговілої пластини на руках – 

1,5 см, ширина – 1 см, товщина – 0,7 мм. На ногах крайні фаланги і, відповідно, нігтьові пластини, на 

першому і інших чотирьох пальцях значно відрізняються за розміром, товщина ж пластини на 

великому пальці становить приблизно 1 см. 

4. Сама рогова пластинка, природно, позбавлена кровоносних судин. Але їх надзвичайно багато під нею, 

в нігтьовому ложі. Саме ці судини і здійснюють харчування нігтя. 

5. Між пластиною і ложем розташовується тонкий шар живих клітин, гіпоніхій. 

6. Валик – це складки шкіри, розташовані внизу і з боків тіла нігтя. З роговою пластиною вони скріплені 

кутикулою. 

7. Матрикс складається з живих епітеліальних клітин – онихобластів. Вони дуже інтенсивно харчуються 

кров’ю, постійно діляться і роговіють, утворюючи білок кератин, з якого і складається омертвіла 

частина пластини. 

8. Матрикс відповідає за те, як виглядає видима частина нігтя – її форму, товщину, фортеця, швидкість її 

зростання, гладкість, інше. Травми нігтьового кореня безпосередньо впливають на зовнішній вигляд 

пластини. 

9. Швидкість росту нігтя на пальці руки – до 4 мм на місяць, на пальці ноги – до 3 мм за цей же час. 

Цікаво, що швидше процес зростання відбувається у жінок. Також, частіше зрізати нігтики доводиться 

в літній час. 

10. Тіло нігтя хоч і представлено мертвими клітинами, є щільним, блискучим, еластичним, має приємний 

рожевий відтінок, якщо, звичайно, людина здорова. Це пояснюється тим, що міжкератин містить 



атоми сірки (цистеїн), між його частинами в пластині присутні «прокладки» з жиру і води. Рожевий же 

колір пластині надає кров, що циркулює в розташованих під нею кровоносних судинах. 

11. Вільний край нігтя може вирости настільки, наскільки він міцний і еластичний, а також наскільки 

цього хоче людина. Для класичного манікюру характерна довжина від 2 до 5 мм. Нігті – стилети з 

незвичайним дизайном можуть бути і довше. У міру зростання вільний край нігтьової платини 

скручується і набирає вигляду спіралі. 

12. Вільному краю нігтя майстра манікюру надають різні форми методом підпилювання. 

 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ПЕРЕПИСАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ,  

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО  УРОКИ  

https://youtu.be/kLyuY_6167s      Будова нігтьової пластини 

https://youtu.be/QpdClp5GoTw    Будова нігтьової пластини 

ЗАМАЛЮВАТИ СХЕМУ (НА ВИБІР) БУДОВУ  НІГТЯ, ОПИСАТИ  
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1. Нігтьове ложе – шар сполучної тканини між епідермісом (гіпоніхій) і роговим шаром 

(нігтьової пластиною). 

2. Вільний край – виступаюча частина нігтьової пластини, не пов’язана з нігтьових ложем. 

3. Гіпоніхій, лінія росту гіпоніхій і точки вроста – паростковий шар епідермісу. При довгих 

нігтях часто приростає до нігтя і тягнеться за ним. 

4. Валики – шкіряна складка, яка оточує нігтьову пластину ззаду, з боків і спереду. 

– Задній валик називається – проксимальний; 

– Бічні валики називаються – латеральні; 

– Передній валик називається – дистальний. 

5. Бічні пазухи -щель (поглиблення) між нігтьових ложем і валиком у видимій зоні. 

6. Синуси – місце переходу латерального валика в проксимальний. 

7. Кутикула – роговий шар проксимального валика, виконує захисну функцію, перекриваючи 

щілину між нігтьової пластиною і проксимальним валиком провідну в кореневу систему. 

Складається з двох частин: 

– Роговий клапоть; 

– птеригій (тонка плівка, щільно прикріплена до нігтьової пластини і відростають разом з нею). 

8. Лінія «СТОП» – продовження стику шкіри з нігтем в невидимій зоні. Лінія стику завжди 

паралельна лінії кутикули, на ній закінчується птеригий. 

9. Матрикс – Паросткова зона, що знаходиться під коренем нігтя і нерозривно пов’язана з 

ним. 

 



 


