
Урок № 136 

Дата: 05.04.2021 

Тема: Обладнання для підприємств фото послуг  

Мета: охарактеризувати обладнання для підприємств фото послуг; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід роботи:  

Носії зображення.  

          Фотоплівка є  засобом хімічного способу фіксації оптичного зображення. Вона 

прийшла на зміну фотографічним пластинам — найпершому засобу хімічної фотографії. 

Хоча фотоплівка швидко втрачає популярність на користь електронних носіїв, у неї є досить 

багато гарячих прибічників.  

      Деякі характеристики фотоплівки і зараз доступні тільки цифровим камерам найвищої 

цінової категорії, але ця дистанція стрімко зменшується. Фотоплівка може бути 

різноманітних форматів, але найпоширенішими на сучасному етапі розвитку фотографії є 

формати APS, формат 135 (звичний малоформатний фотокадр на перфорованій кіноплівці 

шириною 35 мм, зазвичай розмір кадру 24*36 мм) та 120 (так званий Середній формат, 

розмір кадру залежить від камери).  

     Фотопластинка вважається застарілим засобом хімічного способу фіксації оптичного 

зображення, проте й досі використовується професіоналами й ентузіастами фотографії. 

Формати фотопластинок можуть бути різноманітними, як і фотоапаратів, що їх 

використовують. Придбати фотопластинки виробництва провідних виробників хімікатів 

для фотографії можна лише у спеціалізованих фотомагазинах, проте деякі ентузіасти 

виготовляють фотопластинки самостійно.  

      Цифрова фототехніка пропонує принципово новий спосіб фіксації, обробки та 

зберігання оптичного зображення. Замість фотоплівки у цифрових фотокамерах 

використовується електронна світлочутлива матриця. Програма камери зчитує сигнал з 

такої матриці і зберігає цю інформацію у вигляді файлу даних. Традиційно цифрові камери 

працюють з форматами JPEG, TIFF і так званим RAW-форматом. Останній є 

найпридатнішим для подальшої роботи із зображенням, оскільки він містить чисту, 

необроблену (raw англійською — «сирий») інформацію, що її отримано від сенсорної 

матриці.  

     Сучасні цифрові камери працюють з картами пам'яті різних форматів і ємностей а також, 

рідше — з дискетами або компакт-дисками. Тривалий час точиться дискусія щодо недоліків 

та переваг цифрової фотографії над хімічною. В цій дискусії є багато аспектів і кожна 

технологія має своїх палких прибічників. Однак, загальною є тенденція до переходу все 

більшої кількості фотографів до цифрової зйомки. Останні досягнення цифрової технології 

залишають все менше аргументів на користь традиційних методів. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке фотопластина? 

2. Що таке фотокамера? 

3. Що таке цифрова фотографія? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 



Рекомендована література: підруч. за ред.  Константинов А. В. «Перукарська справа». — 

Х.: Вища школа, 2016; Кулешкова О. Н. Технологія і  оснащення перукарських робіт. — Х.: 

Академвидав, 2017 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200,  

але не пізніше 20:00 
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