
Тема уроку 84:Устаткування для надання інших видів послуг 

Мета: оволодіння знаннями щодо  видів устаткування для надання інших 

послуг. Фото послуги. 

Хід уроку 

Головне при оснащенні фотостудії – переконатись в тому, що є достатньо 

місця. Ідеальна студія – це мінімальний простір, необхідний для створення 

прерійної фотографії. Орієнтовно це приміщення, що має розміри: 8 метрв в 

довжину, 4-5 метрів в ширину і висота 4-5 метрів. Високі потолки дають 

можливість установити підвісні декоративні фони. 

Надзвичайно важливий розмір студії для контролю джерела світла. Адже 

чим ближче знаходиться об’єкт до фону тим складніше збалансувати світло на 

задньому плані. А коли важко керувати світлом виходить непередбачуваний 

результат, і як наслідок, неякісні фотографії. 

Прилади для контролю світла потрібні в фотостудії, оскільки вони є 

ефективним інструментом для експериментів. Трифлектори дуже корисні для 

контролю джерела світла оскільки вони відображають і направляють світло, 

створюючи в очах об’єктів відблизки. 

Задній план важливий для студійних фотопортретів. Багато фотостудій 

використовують студійну бумаги, але при цьому можна отримати поганий 

результат, особливо при відсутності контролю світла. 

Прості чорно-біла занавіски корисно мати в фотостудії для фону.  

Журавлі з освітлювальними приладами дуже корисні коли потрібно 

освітити об’єкт зверху. Таке освітлення допомагає при зйомці рекламних фото. 

Для зйомок портретів корисно мати вишукані меблі. 

Синхронізатори – пристрій, 

якій дозволяє синхронізувати роботи 

фотокамери та фотоспалаху. Якось 

треба зробити, щоб з натисканням 

кнопки пуску камери всі спалахи 

спрацьовували одночасно. Для цього існують синхронізатори, принцип роботи 

яких такий: в гарячий черевик камери вставляється передавач, а кожен спалах 

забезпечується приймачем. У момент спрацьовування затвора фотоапарата 



передавач дає імпульс на приймачі, і спідлайти виконують синхронну роботу 

по фотографуванню. У деяких сучасних камерах так само існує можливість 

«запуску» видалених системних спалахів через вбудовану на камері з 

керуванням через меню фотоапарата – але це поки що ще не найпоширеніша 

система і працює тільки з системними спалахами. 

Стійки і тримачі. Обладнання, яке буде допомагати працювати з 

портативним світлом. Є спалаху, є 

синхронізатори – тепер їх потрібно на щось 

встановлювати, щоб мати можливість 

розставляти в потрібне нам місцях і 

змінювати характеристики світла. 

Світло для зйомки фото повинно сприяти поліпшенню сприйняття 

малюнка, а не відкидати його. 

 

Сучасна фото техніка не 

потребує супер-прожекторах раннього 

Голлівуду. 

 

Бленда – важливий аксесуар для об’єктива фотоапарата, який 

використовується для фотозйомки в складних умовах освітлення. Навіщо 

наужна бленда? Основне призначення -це захист від попадання бічного світла 

(прибирає відблиски і засвічування під час зйомки) так само вона служить 

перешкодою для попадання пилу, вологи, під час падіння фотоапарата може 

пом’якшити удар, ціна на бленду невисока, так що бажано мати її у своєму 

арсеналі будь-якому фотографу. 

Бленди можуть відрізнятися за своєю формою. Форма залежить від 

довжини фокусної відстані об’єктива. Вона може бути суцільною циліндричної, 

конусоподібної, прямокутно або пелюсткової форми. Прямокутна бленда 

призначена для пейзажної зйомки. Пелюсткова форма бленди гарантовано 

позбавить Вас від затемнення кутів кадрів і віньєтування. Бленди розрізняються 



і за матеріалом, з якого виготовлені. Найбільш ходовими є пластмасові бленди. 

Вони легкі, і міцні. 

Софтбокси. Софтбокс – це насадка на джерело студійного світла, він 

призначений для створення м’якого розсіяного освітлення без різких 

відблисків, в основному використовується у фотостудії і на виїзних зйомках. 

Софтбокси (розсіювачі) являють собою закриту конструкцію, яка 

складається з відбивача, двох розсіювачів, спиць, а також алюмінієвого кільця 

(його називають байонет), до якого кріпляться гартовані металеві спиці і 

встановлюється на студійну спалах або постійне джерело світла. 

Найчастіше використовуються софтбокси прямокутної форми (60*90, 

50*70), що дозволяє отримати освітлення, подібне світлу, падаючому з вікна. 

Довгий і вузький софтбокс (35*140) називається стріпбоксом. Він необхідний 

для того, щоб створити чіткий відблиск, що підкреслює форму об’єкта. 

Восьмикутний (90*90, 120*120) софтбокс – октобокс, який застосовується для 

зйомки групових портретів, якщо він великого розміру, якщо має не великий 

розмір, то при зйомці ви отримаєте круглий відблиск в очах моделі. 

Фотозонти – пристрої які на просвіт і відображення використовуються 

для контролю та розподілу світла. Парасолі створюють дуже м’яке, направлене 

світло для забезпечення мінімальної тіні. В основному парасолі 

використовуються для портретної зйомки або фотозйомки на виїзді, тому фото 

парасольку в якості розсіювача-відбивача світла займає мало місця. 

Додаткові аксесуари. Додаткові аксесуари необхідні для обслуговування 

фото техніки, зберігання, налаштування до роботи, зарядки тощо. Серед даних 

видів устаткування можна виділити: 

1. елементи живлення 

2. акумулятори 

3. зарядні пристрої 

4. сумки для транспортування 

5. пристрої для захисту екрану та дисплея 

6. прилади для чистки оптики та матриці. 
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