
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, 
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Хід уроку: 

            Приблизно 100 років тому стало можливим практичне застосування триколірної 

фотографії - люди зраділи, адже стало легше відобразити себе в історії. І зовсім недавно, 

десь 25 років тому, була випущена перша повноцінна цифрова камера, і людей стало 

турбувати питання: «Як же правильно фотографуватися?». Адже ще недавно, якщо 

виникало бажання зняти себе, можна було піти в фотосалон і довірити увічнення своєї 

персони професіоналу. Зараз можна найняти професійного фотографа, але люди не хочуть 

даремно витрачати гроші. Професійна фототехніка стала доступна практично кожному, а 

соціальні мережі весь час спонукають нас створювати нові фотографії. Прекрасну 

фотографію самому зробити дуже просто - потрібно всього лише скористатися основними 

порадами, і ваші фотографії підкорять всі соціальні мережі!  

         Порада перша. Впевненість у собі  - будь-який фотограф вам скаже, що це 

найголовніше. Якщо ви себе почуваєте дуже скуто, то практично неможливо буде зробити 

красиву фотографію. Тому коли ви будете готуватися до зйомки, проаналізуйте фотографії, 

які у вас вже є. Визначте те, в яких позах ви виглядаєте найкраще. Це має допомогти вам 

хоч якось розслабитися. Запам'ятайте: кращі фотографії - ті, на яких людина повністю 

виражає своє внутрішнє «я». 
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Хід уроку: 

     Порада друга. Підбираємо одяг для фотозйомки. Одяг завжди виконував свою головну 

художню функцію - підкреслював гідність і приховував недоліки. Люди споконвіку 

ретельно підбирали одяг для того, щоб відобразити себе в історії належним чином: римські 

імператори носили пурпурні накидки, а багаті люди в давнину вважали за краще одяг з 

червоної вовни. Такі кольори вважалися ознакою могутності і спроможності людини. І хоча 

час змінився, вплив одягу на особистість людини і його оточення залишилося незмінним. А 

що й казати про фотографію... Одяг може приховати недоліки фігури, створити красиву 

форму тіла (а якщо підібрати правильний ракурс, то можна кардинально змінити людину). 



Однак більшість сучасних професійних фотографів сумніваються, що необхідно сильно 

заморочуватися щодо одягу. Адже якщо ви будете відчувати себе «не в своїй тарілці», то 

який сенс взагалі фотографуватися? Головне завдання вашого одягу - висловити вас і 

допомогти відчувати себе більш впевнено, так що намагайтеся вибрати те, в чому буде вам 

комфортно. 

       Порада третя. Зробіть собі гарну зачіску! Відомий факт: професійні стилісти точно 

знають, як підкреслити ваші достоїнства і приховати недоліки зовнішності, а іноді вам 

вдасться побачити себе з нового боку. Звичайно, ви можете поскупитися на послуги 

стиліста і просто «зализати» волосся, але як кажуть «нічого нового», швидше за все ваша 

фотографія вам же і не сподобається. Ось кілька порад, як зробити зачіску на фотографії 

найбільш привабливою: - Намочите хвилясте або кучеряве волосся, дайте їм висохнути (не 

чіпайте фен!), періодично струшуючи мокрі прядки, щоб сильно не злиплися.  Якщо у вас 

довге волосся, то ні в якому разі не приховуйте ваш скарб, фотографуйтеся з розпущеним 

волоссям.  Не пригладжуйте сильно волосся  на знімку їх може бути не видно і може 

здатися, що у вас лиса голова. Не робіть начос на волоссі, якщо хочете зробити фотографію 

крупним планом, так як начісування може бути видно, також це може візуально збільшити 

загальний розмір голови.       

Завдання для самоперевірки: Користуючись вище зазначеними порадами зробіть декілька 

фото на фотокамеру чи телефон 

 

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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