
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 № 146 

Дата: 18.05.2022 

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: 

            Порада четверта. Макіяж - запорука успіху будь-якої фотографії. Макіяж є тим 

незначним штрихом, який може або зіпсувати всю фотосесію, або зробити її продуманою і 

стильною. Сучасні цифрові фотоапарати бачать обличчя у всіх деталях, ніби через 

збільшувальне скло, тому всі дефекти шкіри обличчя будуть явно помітні. Тому кращий 

варіант - скористатися послугами професійного візажиста. Якщо ви очікуєте якісну і 

привабливу фотографію, то краще так і зробити, однак, якщо ви повні рішучості самостійно 

зробити макіяж, наші поради можуть вам допомогти: - Необхідно уникнути жирного 

блиску! Використовуйте засоби для тонування і вирівнювання кольору обличчя з матуючим 

ефектом. - Вибирайте теплі і натуральні кольори. Так як кольори, які мають холодні і 

неприродні відтінки, виглядають найчастіше більш неприродно. - Краще використовувати 

губну помаду світлих відтінків, темні можуть візуально зробити губи менше і тонше. - 

Недоліки обличчя можна легко приховати, якщо виступаючі частини покрити тоном 

темніше, а іншу частину - світліше. А також повне обличчя можна подовжити, якщо з боків 

нанести тон більш темного відтінку. 

 

Урок № 147 

Дата: 18.05.2022 

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: 

      Порада п'ята. Слідкуйте за позою і ракурсом Напевно, у світі немає дівчат, які хотіли б 

виглядати більше, ніж вони є насправді (виняток - дуже худі). Тому якщо ви стоїте прямо, 

розташувавши плечі і стегна паралельно камері, то ви будете виглядати більше, ніж 

насправді. Але якщо ви розгорнете плечі під кутом до камери, а лице повернете до неї, тоді 

ви будете виглядати стрункіше і витонченіше. Дотримуйтеся руху, не завмирайте, не стійте 

як статуя. Не потрібно стояти з прямими руками і ногами - це виглядає безглуздо і 

неприродно. Красивіше виглядає плавний вигин руки або трохи вільного простору між 

руками і тілом. 

     Порада шоста. Вибирайте правильне освітлення Світла має бути багато! Якщо погода 

похмура, то потрібно додати штучних джерел освітлення, тільки намагайтеся, щоб світло 



не надало неприродних відтінків вашому обличчю. Відомо, що краще не фотографуватися 

на яскравому сонці, - ви ж не хочете отримати примружені очі - щілинки. Також краще не 

фотографуватися в сонячну погоду під листям, від яких на обличчі можуть вийти тіньові 

плями.       

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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