
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! 
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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 уроку: 

       Якість надання фотопослуг характеризується такими показниками, як показники 

призначення, економічного використання матеріалів, енергії, естетичні, екологічні, 

показники безпеки. 

   Якість надання послуг (фотопослуг) залежить від якості матеріалів, які у технологічному 

процесі створення фотографій, якість фотоплівки, якість проявлення, рівня кваліфікації 

персоналу фотоательє. У зв'язку з ніж, необхідно проводити постійний моніторинг як 

вхідних матеріалів, над роботою устаткування, змінами її технічних характеристик, 

постійно підвищувати рівень персоналу фотоательє. Всі ці функції покладено на головного 

інженера, який зобов'язаний відповідно до посадовий інструкції ознайомитися з 

технологічним процесом, безперебійної роботи виробничого устаткування. Для докладного 

вивчення якості своєї продукції необхідно порівняти якість продукції конкурентів із 

високою якістю продукції фотоательє. 

        Фотовідбитки і проявлена плівка мають бути видані замовнику в пакеті з відповідно 

заповненими реквізитами виконавця, який є також гарантійним документом, із зазначенням 

дати видавання замовлення. Фотовідбитки на документи видають замовнику блоком. 

     Давайте ще раз нагадаємо, які основні види фотопослуг надають сучасні фотостудії: 

 фотографування   всіх  видів  (художнє,  модельне,  рекламне,  портретне, 

фотографування у фотосалонах і фотоательє); 

 виготовлення     портретних     фотографій    за    допомогою  автомата-фотографа; 

 виготовлення  чорно-білих або кольорових портретів з негатива  чи  фотографії  

замовника,  під плівкою з повітряним або без нього  прошаруванням; 

 оформлення фотопортрета полівініловою плівкою; 

 виїзне фотографування (на дому, у місцях масового відпочинку,  біля  пам'ятних  та  

історичних  місць,  у  навчальних закладах, у  палацах урочистих подій та інших 

місцях, фотографування церемоній,  прийомів, спортивних змагань, виставок, 

колекцій тощо); 

 виготовлення  (проявлення,  друк)  чорно-білих  і  кольорових  фотографій різних 

розмірів, у тому числі фото для документів послуги  з  оброблення  фотоматеріалів 

(проявлення негативів,  друк   з  негативів  замовника,  виготовлення  копій,  

збільшення,  передруковування  фотокарток,  послуги  з відновлення, ретушування  

фотографій, виготовлення діапозитивів), 

  виготовлення     фотознімків     на     керамічній    основі,  фарфорово-фаянсових, 

металевих, емальованих, пластмасових, скляних  та інших виробах; 



 супутні   послуги:  виготовлення  фотоальбомів,  адресних  та  ювілейних папок з 

фотографіями, віньєток, фотосувенірів тощо; 

 консультативні послуги фотоаматорам.  

     До неоригінальних фотографічних творів відносяться репродукції малюнків, карт, 

планів, креслень, гобеленів, вітражів та інші похідні фотографії, які передають суть 

сфотографованого об'єкта не вносячи до зображення творчої складової. 
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Хід уроку: 

     Мобілогра́фія  — різновид фотографічного мистецтва, при якому як інструмент 

використовуються електронні прилади з вбудованою цифровою фотокамерою спочатку не 

призначені для професійного фотографування, такі як мобільні телефони, кишенькові 

персональні комп'ютери, компаси, біноклі, запальнички і тому подібне. Жанр мобілографії 

зародився на початку двадцять першого століття, з моменту початку широкого поширення 

побутової техніки з вбудованими фотокамерами.  

     Комунікаційні властивості мобілографії відкривають можливість невербального способу 

спілкування, усуваючи такий анахронізм, як мовний бар'єр. Свої думки і відчуття люди 

можуть доносити один до одного за допомогою образів, здатних більшою мірою, аніж 

слова, передавати емоційні нюанси. У мобілографії цінується в основному об'єкт зйомки і 

незвичність ракурсу, а не якість фото, що вийшло. Тобто важлива не чіткість кадру, а то що 

на ньому. Автором терміну «мобілографія» є  художник Дмитро Резван. У 2004 році 

утворилось Всесвітнє товариство мобілографів, що поставило перед собою завдання 

створення «Мобілограмми світу» і популяризації мобілографії у світі. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Якими показниками характеризується якість надання фотопослуг? 

2. Від чого залежить якість надання фотопослуг? 

3. Що відносять до неоригінальних фотографічних творів? 

4. Які основні види фотопослуг надають сучасні фотостудії? 

Що таке мобілографія?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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