
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 № 135 

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: 

      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. 

 

Урок № 136 

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: 

       Тип оптичної схеми. 

        В цифрових типах фотокамер існує два оптичні тракти — один для створення 

зображення на світлочутливому елементі, а інший для передачі приблизно того ж 

зображення в око фотографа.  

     Двооб'єктивні камери з'явилися раніше інших типів. Вони є простішими за 

конструкцією, але мають суттєві недоліки, основним з яких є неповний збіг зображення, 

яке потрапляє на світлочутливий елемент з зображенням, яке бачить фотограф (так званий 

«паралакс»). В цих типах фотокамер існує два оптичні тракти — один для створення 

зображення на світлочутливому елементі через вбудований або змінний об'єктив, а інший 

для передачі приблизно того ж зображення в око фотографа. Другий тракт не містить 

об'єктива, і може бути оптичним видошукачем, чи простою рамкою для визначення границь 

кадру. Часто далекомірні фотоапарати містять видошукач суміщений з далекоміром, проте 



далекомір може бути й окремим. Прикладами далекомірних фотоапаратів є фотоапарати 

Лейка серії М та ФЕД.  

      У дзеркальних камерах єдиний оптичний тракт створення зображення розділяється 

після об'єктиву за допомогою рухомого дзеркала. Коли дзеркало знаходиться у нижньому 

положенні, світловий потік проходить крізь об'єктив і пентапризму та створює зображення 

на матовому склі. Це зображення і бачить фотограф. В момент натискання на спуск 

дзеркало на короткий час підіймається у верхнє положення і зображення проектується на 

світлочутливий елемент. Важливо, що обидва зображення є майже ідентичними, що є 

найбільшою перевагою дзеркальної оптичної схеми. Фотограф має змогу отримувати на 

знімку саме той кадр, який він бачив у момент зйомки. На жаль, саме дзеркало і є 

найслабкішим елементом такої камери. По-перше, дзеркало має працювати швидко, тихо і 

передавати на корпус камери якнайменше вібрацій. По-друге, механізм підняття та 

опускання дзеркала має бути дуже надійним, а значить відносно важким. По-третє, 

наявність дзеркала не дозволяє суттєво зменшити розміри корпусу камери (хоча, для 

багатьох це не є недоліком, оскільки маленьку камеру нечітко фіксує долоня фотографа).  

 

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.  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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