
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 № 131 

Дата: 12.05.2022 

Тема: Структура підприємств фотопослуг  

Мета: охарактеризувати структуру підприємств фотопослуг; розвивати аналітичне 

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

Хід уроку: 

Предмети інтер’єру. Тут, як правило, існує типовий для всіх фотостудій набір предметів, 

який доповнюється кількома ексклюзивними «фішками» даної конкретної фотостудії. В 

арсеналі будь-фотостудії ви напевно знайдете: табурет, дерев’яний куб, низький 

квадратний стіл (з IKEA, різних кольорів), класичний барний стілець, стілець-трон, крісло, 

пуф, шезлонг, невеликий диванчик (м’який чи плетений), дитячий стілець і столик. 

Зазвичай користується популярністю шкіряні меблі. Що стосується «фішок» фотостудії, то 

це, як правило, ексклюзивна антикварні меблі: диван, лавка, стілець, крісло і так далі. Якщо 

студія велика, то окремі площі можуть бути стилізовані в певному стилі, тобто створені 

спеціальні декорації (наприклад, декорація у японському стилі). 

       Всілякі аксесуари, які готові запропонувати сучасні фотостудії, можна перераховувати 

нескінченно, хоча і тут існують деякі стереотипи. По-перше, це різні капелюхи і капелюшки 

(ковбойські, шанте), тканинні драпіровки різних кольорів, шкури, біжутерія, парасольки, 

боа, рукавички (у тому числі і подовжені), краватки, мундштук, тростина. Також 

популярністю серед фотографів користується наступний реквізит: мотузки, канати, 

ланцюги, штучні квіти, вази, холодна зброя (мечі, кинджали), плетені кошики, келихи, 

гітара, а також іграшки (для дитячої зйомки). Останнім часом все частіше стали обігравати 

різні раритетні речі: ретро друкарські машинки, самовари, грамофони, старовинні 

телефонні апарати, ретро-лампи, старовинний годинник і так далі. В описі однієї з 

московських фотостудій навіть зустрівся німецький ящик для снарядів. 

    Для креативної фотозйомки часто використовують генератор диму (так звана дим-

машина), разом з яким застосовуються різнокольорові фільтри на джерелах, а також 

вентилятор, що дає можливість створювати штучний повітряний потік (імітація вітру). 

 

Урок № 132 

Дата: 12.05.2022 

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 уроку: 

       Проте найголовнішим знаряддям праці фотографа все ж є фотоапарат або фотокамера 

— прилад для фіксації оптичного зображення на спеціальному носії (зазвичай фотоплівці 

або у формі комп'ютерного файлу на електронній карті пам'яті). Тому далі мова буде йти 

виключно про цей важливий інструмент. 

    Термін фотокамера походить від лат. camera, тобто «кімната». Найпершою формою 

фотокамери була саме така темна кімната (camera obscura) або прямокутна коробка з дуже 

маленьким отвором в одній зі стін. Завдяки цьому отвору, який виконував функції 



сучасного лінзового об'єктиву, camera obscura може формувати зображення (досить низької 

якості, як за сучасними стандартами) на протилежній стінці. Такі камери обскури існують і 

зараз у деяких освітніх закладах для ілюстрації базових оптичних принципів. 

     В українській мові тривалий час єдиним прийнятним терміном вважався «фотоапарат» 

нім. fotoapparat, але, під впливом англомовної літератури, термін «фотокамера» англ. 

photocamera починає домінувати. Серед фотографів-професіоналів є тенденція ставитися до 

терміна «фотоапарат» зневажливо, як до старомодного і надто аматорського. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Для чого в фотостудії необхідні різні аксесуари? 

2. Чому інтер’єр є важливим аспектом фотостудії? 

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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