


 



 

1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни « Обладнання, техніка та 

технологія фотозйомки » є формування у студентів базових знань з історії 

фотографії фото та кіномистецтва, уявлення про еволюцію фото мистецтва як 

своєрідного різновиду мистецтва. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на наступні 

навчальні дисципліни: Історія світової художньої культури, Теоретичні та 

методичні основи образотворчого мистецтва, Основи художньої композиції, 

Декоративно-прикладне мистецтво. Історія анімаціі, Історія фотомистецтва. 

 

1. Результати навчання 
Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН 31.  

Володіти 

знаннями про 

принципи, 

методи, технології  

створення 

художніх проектів 

засобами 

фототехніки; 

застосовувати 

теоретичні знання 

для практичної 

діяльності та 

організації 

знімального 

процесу і втілення 

особистих 

творчих задумів. 

словесні 

(розповідь-

пояснення, 

дискусія); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді) 

 

 

усне опитування; 

письмовий та 

графічний 

контроль 

(контрольні 

роботи); 

індивідуальне та 

фронтальне 

опитування. 

Підсумковий 

контроль – 

диференційований 

залік 

ПРН 31.1. Знати класифікацію 

фотоапаратури; застосування 

різних фотоприладів; правила 

підбору додаткової фототехніки 

до наявної; правильно 

працювати з фотокамерами 

різних типів і марок; виставляти 

параметри в ручних 

налаштуваннях; опанують 

навички зйомки з 

автоматичними і ручними 

режимами; 

історію створення першої 

фотографії; поняття сюжет в 

фотографії; пристрій і основні 

характеристики різних типів 

фотоапаратів; вміти розрізняти 

функції в фотоапараті; 

налаштовувати параметри 

фототехніки; правильно 

використовувати додаткову 

фотоапаратуру. 

ПРН 31.2 Знати закономірності 

конструктивної будови 

зображуваних предметів, 

основні закономірності 

спостережної, лінійної 

перспективи, лінії горизонту, 

світлотіні, елементи 

кольорознавства, композиції; 

основи фотографування 

предметів на штативі; вміти 

моделювати світлотіні (світло, 



тінь, відблиск, півтінь, падаюча і 

власна тінь); виявляти творчо 

себе в створенні своєї роботи; 

опанують навички комбінування 

різних прийомів роботи для 

досягнення поставленого 

художньо-творчого завдання; 

ПРН 31.3. Володіти основами 

роботи в графічному редакторі 

Adobe Photoshop. Adobe 

Photoshop Lightroom; основні 

принципи підбору пресетів і 

фільтрів; вміти створювати 

авторські пресети, фільтри; 

обробляти фотографії за 

зразком. 

 

4. Програма навчальної дисципліни  

Модуль Обладнання, техніка та технологія фотозйомки  

 

Змістовий модуль 1 Пристрій фотокамери і освітлювального обладнання 

Історія створення першої фотографії; поняття сюжет в фотографії; 

пристрій і основні характеристики різних типів фотоапаратів; навчаться 

розрізняти функції в фотоапараті; налаштовувати параметри фототехніки; 

правильно використовувати додаткову фотоапаратуру 

 

Змістовий модуль 2 Техніка і технологія фотозйомки; обробка фотографії 

в графічних редакторах. 

Основні жанри фотографії; основи і тонкощі фотографування окремих 

жанрів; принцип навчитися обирати найбільш виразний сюжет тематичної 

композиції; проводити зйомку в різних жанрах і умовах; підбирати реквізит 

для зйомки; опанують навички зйомки портрета, пейзажу, макрозйомки, 

натюрморту, жанрової фотографії 

 

Змістовий модуль 3 Робота з відео- і мультимедійними технологіями   

Основи роботи в графічному редакторі Adobe Photoshop. Adobe 

Photoshop Lightroom; основні принципи підбору пресетів і фільтрів; 

навчитися створювати авторські пресети, фільтри; обробляти фотографії за 

зразком 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ 1 (Семестр 6) 120 - 51 - 69 

Змістовий модуль 1 30  16 - 14 

Змістовий модуль 2   45  19 - 26 



Змістовий модуль 3   30  16  14 

Індивідуальне завдання      

Підсумковий контроль 15 - - - 15 

 

6. Теми лекцій (не передбачено) 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Змістовий модуль 1 

1.1 Фотоапарати та 

об'єктиви. 

Налаштування 

фотоапарата 

Види фотоапаратів, модельний ряд, 

популярні виробники. Принцип роботи 

фотоапарату. Види об’єктивів, їх 

особливості, принцип роботи та 

призначення 

8 

1.2 Фотоісторія   Створення серії фотографій. Популярні теми. 

Підготовка до виставки. Як «читати» 

фотографії.  Як ускладнити свої фотографії 

8 

Змістовий модуль 2 

2.1 Композиція. Колір. 

Світло. 

Правила третин, формату, ведучих ліній, 

рівноваги, обрамлення, плановості, 

крупності плану, ритму, негативного 

простору. Основи кольору. Кольоровий 

круг. Схеми поєднання кольорів. Теорія 

кольору. Колір як елемент композиції. 

Роль світла. Основні характеристики 

світла. Світло та тінь. Види світла. Якісні х-

ки світла. Студійне освітлення, схеми 

9 

2.2 Пейзаж Портрет. 

Натюрморт. 

Види пейзажної фотографії. Особливості 

зйомки кожного виду. Технічні вимоги до 

жанру. Про жанр. Задача жанру. Вплив 

фокусної відстані. Налаштування 

експозиції. Освітлення. Робота з моделлю 

Види натюрмортів. Технічні вимоги до 

зйомки. Освітлення натюрморту 

10 

Змістовий модуль 3 

3. 1 Обробка та 

редагування 

фотографії 

 Робота в Adobe Photoshop, Lightroom. 

Створення авторських пресетів, фільтрів. 

Обробка фотографій за зразком. 

8 

3.2 Сучасна 

фотографія 

З чого почалась фотографія. Аналіз робіт 

класиків. Що змінилося в фотомистецтві за 

час його існування. Типи сучасної 

фотографії.  

8 

 



8. Індивідуальне завдання 

не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний: 

-   усне опитування; 

-   письмовий та графічний контроль (модульні контрольні роботи); 

-   прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем, захист рефератів 

та презентацій; 

-   індивідуальне та фронтальне опитування. 

 Підсумковий контроль – диференційований залік. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ  (Семестр 6) 100    

Змістовий модуль 1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2   25 15 - 10 

Змістовий модуль 3   25 15  10 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Модуль   

Змістовий модуль 1 20 

- Практичне завдання №1. Проаналізувати модельні ряди 

сучасних фотоапаратів та об’єктивів; (захист доповіді) 
5 

- Практичне завдання №2. Підготувати аналіз композиції 10 

фотографій на вибір; (письмове опитування). 
5 

- Завдання до самостійної роботи №1 Проаналізувати сучасних 

фотографів; (захист доповіді) 
5 

Завдання до самостійної роботи №2(Налаштування фотоапарату 

– на що звернути увагу.(захист презентації). 
5 

Змістовий модуль 2 25 

- Практичне завдання №3 (Підготувати аналіз композиції 10 

фотографій на вибір. Підготувати аналіз кольорового рішення 10 

фотографій на вибір; захист презентації). 

10 

- Практичне завдання №4 Обробити 10 фотографій в різних 

жанрах;( фронтальне опитування) 
5 

- Завдання до самостійної роботи №3 Порівняти роботу 

фотографа пейзажиста з роботою художника-пейзажиста: які 

схожі та різні художні засоби вони використовують. 

письмовий контроль). 

5 



- Завдання до самостійної роботи №4 Проаналізувати роботу зі 

світлом у 10 класиків фотографії (письмовий та графічний 

контроль).  

5 

Змістовий модуль 3 25 

- Практичне завдання №5 Підготувати фотоісторію за власною 

темою (фронтальне опитування). 
10 

- Практичне завдання №6. Підготувати аналіз 5-ти фоторобот 

топових митців за схемою, що розглядалася на заняттях 

 (індивідуальне опитування)  

5 

Завдання до самостійної роботи №5. Класики фотографії: що їх 

об’єднує та різнить (графічний контроль) 
5 

- Завдання до самостійної роботи №6. Проаналізувати сучасних 

фотографів ( захист презентації). 
5 

Підсумковий контроль – диф. залік  30 

Всього за модулем  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

1. Журнал Tashen. Історія фотографії URL: 

https://www.designbook.com.ua/book/istoriya-fotografii-s-1839-goda-do-nashih-

dnej-6746  

2. Иттен Й. Искусство цвета. URL: https://balka-

book.com/knigi_po_dizaynu_i_arhitekture-

715/iskusstvo_tsveta_perevodchik_lyudmila_monahova-12151  

3. Капа Р.  Скрита перспектива URL: http://maxima-library.org/mob/b/430850  

4. Картьє-Брессон А. Діалоги URL: https://www.litmir.me/br/?b=546870  

5. Фріма М. «Ідеальна композиція» URL: http://soul-

foto.ru/knigi_po_fotografii.pdf.html  

   

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Журнал Tashen. Видатні фотографії https://www.taschen.com/  

2. Иттен Й.  Искусство формы URL: https://studfile.net/preview/5264343/    

https://www.designbook.com.ua/book/istoriya-fotografii-s-1839-goda-do-nashih-dnej-6746
https://www.designbook.com.ua/book/istoriya-fotografii-s-1839-goda-do-nashih-dnej-6746
https://balka-book.com/knigi_po_dizaynu_i_arhitekture-715/iskusstvo_tsveta_perevodchik_lyudmila_monahova-12151
https://balka-book.com/knigi_po_dizaynu_i_arhitekture-715/iskusstvo_tsveta_perevodchik_lyudmila_monahova-12151
https://balka-book.com/knigi_po_dizaynu_i_arhitekture-715/iskusstvo_tsveta_perevodchik_lyudmila_monahova-12151
http://maxima-library.org/mob/b/430850
https://www.litmir.me/br/?b=546870
http://soul-foto.ru/knigi_po_fotografii.pdf.html
http://soul-foto.ru/knigi_po_fotografii.pdf.html
https://www.taschen.com/
https://studfile.net/preview/5264343/


3. Ковальов Ф. Золотий перетин у живописі https://docplayer.com/43543078-F-

v-kovalev-zolotoe-sechenie-v-zhivopisi.html  

4. Фріман М. Погляд фотографа URL: 

http://audiodom.net/poleznaya_literatura/ucebniki_pocobie/74783-vzglyad-

fotografa-friman-maykl.html  

5. Чернишов Д. Як бачать люди https://library.mk.ua/news/dmytro-chernyshov-

yak-lyudy-bachat/  

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

Аудиторія № 201 аарх. 
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