
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 123 

Дата: 02.05.2022 

Тема: Структура підприємств фотопослуг  

Мета: охарактеризувати структуру підприємств фотопослуг; розвивати аналітичне 

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

Хід уроку: 

           Фото́граф, також світля́р — людина що створює фотографії за допомогою фотокамери. 

Фотографи можуть бути професіоналами чи аматорами. Професіонали заробляють фотографією 

на життя, аматори знімають для задоволення.Робота фотографа може складати просту зйомку 

натюрморту, портрету, пейзажу і т. д., або зйомку і обробку матеріалу. Створення фотографії може 

бути як творчістю одного фотографа, так і роботою цілої групи людей. Наприклад, фотографа, 

асистента, візажиста, моделі, фуд-стиліста, декоратора, модельєра і т. д. Професіонали часто 

поділяються на дрібніші спеціальності: фотожурналісти, весільні фотографи, модельні, рекламні, 

пейзажні, спортивні. Є такі, що займаються кількома видами зйомки. 

Фотограф, перш за все, демонструє на відбитку своє бачення. Від початку існування фотографії 

між фотографами та іншими представниками штуки існував конфлікт сприйняття фотографії. 

Перші вважали її мистецтвом, другі — технічним процесом. Але з часом більшість визнала те, що 

створення образу — це по-перше створення композиції, бачення та винахід, і вже по-друге — 

технічний процес обробки, який теж згодом став інструментом штукарів. 

      Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) — світло та γράφω — пишу) — сукупність 

різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних 

довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла. Фотографією (або світлиною, знимкою) 

називають також результат фотографічного процесу — зображення, електронне або отримане на 

певному матеріалі, здебільшого на цупкому папері. Колекції фотографій називають 

фотоальбомами. Для відтворення електронного зображення потрібне устаткування на зразок 

комп'ютера з дисплеєм або проектором. Зазвичай процес отримання фотографічного зображення 

включає в себе отримання дійсного зображення за допомогою оптичної системи на період 

експозиції і фіксації цього зображення за допомогою світлочутливої системи у вигляді 

електронного файлу або на фотоплівці. У випадку фотоплівки отримане зображення зазвичай є 

негативом, з якого потім отримують позитивне зображення при друкуванні світлин (фотографій) 

за допомогою фотозбільшувача. Як при отриманні негативу, так і при друкуванні фотографій, 

зображення спочатку латентне: його необхідно спершу проявити (за допомогою проявника), а 

потім — зафіксувати. Під час отримання електронної фотографії зображення від оптичної системи 

оцифровується.    

 

Урок № 124 
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Тема: Структура підприємств фотопослуг  
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Хід уроку: 
Фотографія широко застосовується на виробництві, в наукових дослідженнях, для офіційних 

документів і в дозвіллі. Художня фотографія є окремим видом мистецтва. Фотографічний процес 



лежить в основі створення кіно. За використанням технічних засобів фотографію можна умовно 

поділити на: 

 Фотографію традиційну (аналогову), яка базується на досягненнях оптики та хімічних 

технологій у галузі світлочутливих матеріалів. Аналогова фотографія у свою чергу поділяється на 

монохромну (зокрема, чорно-білу) та кольорову. 

 Фотографію електронну, яка базується на електронно-оптичних технологіях і технічних 

засобах, як аналогових, так і цифрових — цифрова фотографія. 

За відтворюваними подіями на: 

 Фотографію репортажну — на плівку фіксуються події, що відбуваються без втручання 

фотографа. 

 Фотографію постановочну — зрежисовані фотографом кадри на певному тлі. 

Комерційна фотографія - будь-який різновид фотографії, до якої автор отримує оплату нема за 

художні достоїнства знімка, а за його зміст і технічну якість. Зазвичай до комерційної фотографії 

зараховують: 

 Рекламна фотографія призначена для зображення продуктів і послуг, і їх подальшого 

продажу. Знімки цього типу створюються, як правило, рекламними агентствами або 

дизайнерськими компаніями. 

 Модна фотографія є різновидом рекламної і призначена для зображення одягу та прикрас, 

а також людського тіла. У цій галузі зазвичай наймаються фотомоделі, що працюють в якості 

натурниць, іноді в оголеному вигляді. Різновидом модною вважається еротична фотографія, яка 

найчастіше використовується в рекламі і чоловічих журналах. 

 Концертна фотографія використовується в шоу-бізнесі для фіксації та подальшої реклами 

масових заходів за участю виконавців популярної музики та інших сценічних діячів. Більшість 

фотографів, що працюють в цьому жанрі, незалежні і можуть найматися менеджментом 

виконавців для зйомки конкретних концертів або шоу. За тими ж принципами будується 

театральна фотографія. 

 Кримінальна фотографія призначена для фіксації картин наслідків злочинів, в тому числі 

вбивств і пограбувань. Комерційна складова цього різновиду фотографії існує не у всіх країнах: в 

Росії їй займаються співробітники криміналістичних підрозділів поліції. 

 Предметна фотографія займається фіксацією нерухомих предметів природничого або 

штучного походження. Іноді предметна зйомка розуміється, як розширена категорія фотографії їжі 

і рекламної. 

 Фотографія їжі використовується як для оформлення упаковки, так і для реклами або 

редакційних статей про кухню. Близька до предметної зйомці, але має свою специфіку. 

 Журнальна фотографія ілюструє будь-якої сюжет або ідею, доповнюючи текст. Зазвичай 

замовляється редакцією і виконується засобами модної фотографії. 

 Фотожурналістика може вважатися різновидом журнальної фотографії, і покликана 

документувати реальні події без режисури і втручання. 

 Фотопортрет і весільна фотографія безпосередньо продаються безпосереднього замовника. 

Ці ж завдання виконує посмертна фотографія. 

 Ландшафтна фотографія створюється для фіксації виду конкретних місць, для цих же цілей 

служить архітектурна фотографія. Остання володіє деякими особливостями, пов'язаними зі 

специфікою відображення будівель. 

 Інтер'єрна фотографія близька до архітектурної, але зображує внутрішній вигляд 

приміщень і їх оздоблення. 

 Метою фотополювання є опис життя диких тварин. 

 Фотографія папараці є різновидом фотожурналістики, яка займається фіксацією 

несподіваних і пікантних подробиць приватного життя знаменитостей. 

 Фотографія домашніх тварин близька до портретної, і буває як студійної, так і в природних 

умовах, наприклад будинку у замовника. 

 Стічна фотографія охоплює всі перераховані вище різновиду і передбачає централізоване 

поширення комерційної фотографії шляхом продажу через інтернет. Фотографи надають 



невиключні права на свої фотографії спеціалізованим фотобанкам, що здійснює їх продаж будь-

якою зацікавленою виданням або особам. Такий спосіб поширення дозволяє торгувати знімками, 

зробленими без попереднього замовлення, але придатними для ілюстрування найбільш 

популярних журналістських тим, створення календарів, постерів та інших цілей. 

         

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке фотографія? 

2. Які види фотографій бувають? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: підруч. за ред.  О. Ежова, О. Гурьянова « Проектування 

технологічних процесів швейного підприємства»; Валентина Горобчишина, Людмила 

Буханцова «Проектування технологічних процесів швейного підприємства» 

 

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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