
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 № 133 

Дата: 13.05.2022 

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: 

Основним принципом роботи фотокамери є проекція оптичного зображення заданої 

інтенсивності світлового потоку на реєструючий елемент впродовж заданого інтервалу 

часу. Комбінація інтенсивності і часу зветься експозицією. 

     При цьому інтервал часу експонування (реєстрації) зображення на реєстраторі 

називають витримкою. 

      Оптична система, здатна створювати зображення об'єкта, що його фотографують, на 

світлочутливому елементі. Об'єктиви можуть бути як дуже простими (одна лінза або навіть 

невеликий отвір, як у камері-обскурі) так і надзвичайно складними оптичними приладами. 

Останні є здатними дуже ефективно виправляти різноманітні оптичні аберації, а також 

самостійно здійснювати фокусування на об'єкті зйомки, зменшувати вплив вібрації тощо. 

Окрім системи лінз, об'єктив зазвичай містить в собі механізм діафрагми, тобто отвору 

змінного діаметру, який регулює інтенсивність світлового потоку, що проходить крізь 

об'єктив. Іншою важливою функцією діафрагми є вплив на глибину фокусу. 

      Оскільки у роботі фотокамери можна виділити два принципово окремих процеси — 

створення і фіксацію зображення, класифікацію фотокамер доцільно проводити саме за 

цими двома критеріями — тобто за типом оптичної схеми і за типом носія зображення. 

Існують реалізації майже всіх оптичних схем для різних типів носія. Деякі моделі 

фотокамер навіть мають можливість зміни типу носія (насамперед складні професійні та 

дослідницькі камери). 

Урок № 134 

 

Дата: 13.05.2022 

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: 

       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.  

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке фотоапарат? 

2. Що є основним принципом роботи фотокамери? 

3. Що таке оптична система? 

4. Яку роль відіграє у структурі фотоапарату оптична система? 

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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