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Тема: Управління якістю та обслуговуванням на підприємствах з надання  фото послуг  

Мета: охарактеризувати основні аспекти управління якістю та обслуговуванням на 

підприємствах з надання  фото послуг; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, 

пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід роботи:  

       Порада перша. Впевненість у собі  - будь-який фотограф вам скаже, що це 

найголовніше. Якщо ви себе почуваєте дуже скуто, то практично неможливо буде зробити 

красиву фотографію. Тому коли ви будете готуватися до зйомки, проаналізуйте фотографії, 

які у вас вже є. Визначте те, в яких позах ви виглядаєте найкраще. Це має допомогти вам 

хоч якось розслабитися. Запам'ятайте: кращі фотографії - ті, на яких людина повністю 

виражає своє внутрішнє «я». 

       Порада друга. Підбираємо одяг для фотозйомки. Одяг завжди виконував свою головну 

художню функцію - підкреслював гідність і приховував недоліки. Люди споконвіку 

ретельно підбирали одяг для того, щоб відобразити себе в історії належним чином: римські 

імператори носили пурпурні накидки, а багаті люди в давнину вважали за краще одяг з 

червоної вовни. Такі кольори вважалися ознакою могутності і спроможності людини. І хоча 

час змінився, вплив одягу на особистість людини і його оточення залишилося незмінним. А 

що й казати про фотографію... Одяг може приховати недоліки фігури, створити красиву 

форму тіла (а якщо підібрати правильний ракурс, то можна кардинально змінити людину). 

Однак більшість сучасних професійних фотографів сумніваються, що необхідно сильно 

заморочуватися щодо одягу. Адже якщо ви будете відчувати себе «не в своїй тарілці», то 

який сенс взагалі фотографуватися? Головне завдання вашого одягу - висловити вас і 

допомогти відчувати себе більш впевнено, так що намагайтеся вибрати те, в чому буде вам 

комфортно. 

       Порада третя. Зробіть собі гарну зачіску! Відомий факт: професійні стилісти точно 

знають, як підкреслити ваші достоїнства і приховати недоліки зовнішності, а іноді вам 

вдасться побачити себе з нового боку. Звичайно, ви можете поскупитися на послуги 

стиліста і просто «зализати» волосся, але як кажуть «нічого нового», швидше за все ваша 

фотографія вам же і не сподобається. Ось кілька порад, як зробити зачіску на фотографії 

найбільш привабливою: - Намочите хвилясте або кучеряве волосся, дайте їм висохнути (не 

чіпайте фен!), періодично струшуючи мокрі прядки, щоб сильно не злиплися.  Якщо у вас 

довге волосся, то ні в якому разі не приховуйте ваш скарб, фотографуйтеся з розпущеним 

волоссям.  Не пригладжуйте сильно волосся  на знімку їх може бути не видно і може 

здатися, що у вас лиса голова. Не робіть начос на волоссі, якщо хочете зробити фотографію 

крупним планом, так як начісування може бути видно, також це може візуально збільшити 

загальний розмір голови. 

       Порада четверта. Макіяж - запорука успіху будь-якої фотографії. Макіяж є тим 

незначним штрихом, який може або зіпсувати всю фотосесію, або зробити її продуманою і 

стильною. Сучасні цифрові фотоапарати бачать обличчя у всіх деталях, ніби через 

збільшувальне скло, тому всі дефекти шкіри обличчя будуть явно помітні. Тому кращий 

варіант - скористатися послугами професійного візажиста. Якщо ви очікуєте якісну і 

привабливу фотографію, то краще так і зробити, однак, якщо ви повні рішучості самостійно 

зробити макіяж, наші поради можуть вам допомогти: - Необхідно уникнути жирного 



блиску! Використовуйте засоби для тонування і вирівнювання кольору обличчя з матуючим 

ефектом. - Вибирайте теплі і натуральні кольори. Так як кольори, які мають холодні і 

неприродні відтінки, виглядають найчастіше більш неприродно. - Краще використовувати 

губну помаду світлих відтінків, темні можуть візуально зробити губи менше і тонше. - 

Недоліки обличчя можна легко приховати, якщо виступаючі частини покрити тоном 

темніше, а іншу частину - світліше. А також повне обличчя можна подовжити, якщо з боків 

нанести тон більш темного відтінку. 

      Порада п'ята. Слідкуйте за позою і ракурсом Напевно, у світі немає дівчат, які хотіли б 

виглядати більше, ніж вони є насправді (виняток - дуже худі). Тому якщо ви стоїте прямо, 

розташувавши плечі і стегна паралельно камері, то ви будете виглядати більше, ніж 

насправді. Але якщо ви розгорнете плечі під кутом до камери, а лице повернете до неї, тоді 

ви будете виглядати стрункіше і витонченіше. Дотримуйтеся руху, не завмирайте, не стійте 

як статуя. Не потрібно стояти з прямими руками і ногами - це виглядає безглуздо і 

неприродно. Красивіше виглядає плавний вигин руки або трохи вільного простору між 

руками і тілом. 

     Порада шоста. Вибирайте правильне освітлення Світла має бути багато! Якщо погода 

похмура, то потрібно додати штучних джерел освітлення, тільки намагайтеся, щоб світло 

не надало неприродних відтінків вашому обличчю. Відомо, що краще не фотографуватися 

на яскравому сонці, - ви ж не хочете отримати примружені очі - щілинки. Також краще не 

фотографуватися в сонячну погоду під листям, від яких на обличчі можуть вийти тіньові 

плями.       

Завдання для самоперевірки: Користуючись вище зазначеними порадами зробіть декілька 

фото на фотокамеру чи телефон. 

 

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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