


Що таке селфі?

Се ́лфі (англ. Selfie; від англ. self — сам, себе) — вид 

фотографії, автопортрет, зроблений за допомогою камери 

смартфону, фотоапарата чи веб-камери. Може бути зроблений 

фотографуванням як власного вигляду так і його відображення 

у дзеркалі.  

Слово «селфі» стало популярним вперше на початку 2000 

року, потім у  2010 році.

Статистика свідчить, що за хвилину у світі 

роблять більш 2,5 млн. селфі.

Жінки роблять селфі у 1,5 рази  частіше,

ніж чоловіки.

Селфі передає емоції людини і  його 

навколишній  світ одночасно.



Хто зробив перше селфі у світі?

Роберт Корнеліус у 1839 році зробив               Анастасія Миколаївна

своє власне фото-дагеротип                  у 1914 році зробила власний                          

знімок



Факти про селфі
• У 2013 році укладачами Оксфордського словника англійської мови селфі було 

визнано словом року;

• Одне з самих незвичайних селфі зробив астронавт Базз Олдрін ще в 1966 

році в космосі, а в 2014 році він опублікував це фото в соціальних мережах.

• Одне з самих незвичайних селфі зробив астронавт Базз Олдрін ще в 1966 

році в космосі, а в 2014 році він опублікував це фото в соціальних мережах.

• Після проведених досліджень столицею селфи виявилось місто Макаті на 

Філіппінах, за ним пішли Манхеттен і Майамі.

• За підрахунками, близько 50% від усіх дорослих людей хоч раз у житті

робили селфи, близько 40% опитаних молодих людей роблять селфи

регулярно (мінімум один раз у тиждень).

• В Лос-Анжелесе в 2017 году открылся музей селфи

(http://mirfactov.com/muzey-selfi/)

селфі.pptx
http://mirfactov.com/muzey-selfi/


Селфіманія
Селфеманію називають хворобою ХХІ століття. Підлітки 

готові ризикувати здоров'ям і життям заради схвалення 

незнайомих людей у соцмережах.

«Селфіманія» має кілька стадій, за якими можна визначити стадію залежності.

• 1-ша стадія: людина робить селфі щонайменше 3 рази на день, але не 

виставляє їх у соцмережі.

• 2-га стадія: людина фотографує себе мінімум 3 рази на день і розміщує фото 

в інтернеті.

• 3-тя стадія: людина робить селфі в будь-який зручний момент, понад 6 разів 

на день, і розміщує їх у соцмережах. Їй хочеться знімати себе цілодобово, і 

вона не контролює цей стан.



Екстремальне селфі

Кожен день у світі відбувається кілька смертей селфіманів…

Бажання зробити селфі «не таке, як у всіх» часто призводить до

безглуздої смерті. Можна захопитися і не помітити небезпеку.

Немає повернення назад. На пам'ять рідним залишається тільки

кадр. І він – останній!!!

Необдумані екстремальні селфі небезпечні

для життя!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=fDYU8bhF_pk

https://www.5.ua/suspilstvo/ihry-zi-smertiu-zarady-selfi-chomu-sered-

ukrainskykh-pidlitkiv-shyrytsia-zachepinh-175945.html

https://www.youtube.com/watch?v=fDYU8bhF_pk
https://www.5.ua/suspilstvo/ihry-zi-smertiu-zarady-selfi-chomu-sered-ukrainskykh-pidlitkiv-shyrytsia-zachepinh-175945.html









