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Вступ 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи фотографії» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності «Дизайн».  

Предметом вивчення даного курсу є принципи роботи з фототехнікою різних 

видів, а саме, цифровими та аналоговими фотокамерами, принципи та методи 

обробки фотографій що є складовою частиною реклами, і засоби, якими 

організовується подання інформації, виділення, акцентування, композиція  

зображальних матеріалів. Особливу увагу приділено значенні кольору  та композиції 

у фотографії реклами. Знання композиційних законів є необхідною умовою 

створення якісних знімків. 

У процесі навчання студенти знайомляться із сучасними напрямками в 

фотографії, вчаться знаходити композиційні рішення, візуальні образи втілення 

концепцій рекламної продукції у фотомистецтві. 

Міждисциплінарні зв’язки: з навчальними дисциплінами «Історія 

мистецтва», «Історія графічного дизайну», «Компютерний дизайн», «Композиція», 

«Шрифти, піктограми та типографіка», «Графічна реклама в дизайні» та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Аналогова фотографія 

2. Цифрова фотографія 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань про  

принципи та методи застосування фотографії в сфері дизайна, розкриття основ 

теорії, методології та практики фотографії в дизайні.   

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи фотографії» є набуття 

комплексу знань і формування компетентностей щодо вибору нових форм і методів 

застосування фотографії при створенні рекламного продукта. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– теорію навчального предмету; 

– термінологію, що застосовується у фотомистецтві; 

– основи фототехніки; 

– засоби та правила фотозйомки; 

– характеристики та принципи обробки растрових зображень; 

– технологічні прийоми роботи з растровим зображенням; 

– характеристики та призначення кольорових моделей; 

– композиційні та образотворчі засоби фотографії; 

 

уміти: 

– користуватись фотоапаратом та допоміжною апаратурою; 

– виконувати павільйонну та пленерну фотозйомку; 

– виконувати локальну та глобальну корекцію зображення; 

– застосовувати спецефекти; 

– виконувати кольороподіл та ретуш зображення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредита ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

     Змістовий модуль 1. Аналогова фотографія 

Тема 1.  Фотографія як візуальна культура та вид образотворчого мистецтва 
Вступ до курсу. Історія фотографії. Пікторальна фотографія. Нове «фотографічне» 
бачення світу. Особливості та закономірності у фото композиції. Відміна фотокадра 
від картини, «розімкненість» та незавершеність кадру. Документалізм як видова 
ознака мистецтва фотографії. Фотографіка та сучасна візуальна культура. Задачі та 
засоби фотографіки. 

 

Тема 2. Фотографія та живопис, мистецтво фотографії, жанри та стилі 

              Композиційний взаємовплив між фотографією та живописом. Вплив 

реалізму та імпресіонізму на фотографію. Меморіальна функція образотворчого 

мистецтва як передісторія жанрів мистецтва фотографії. Поняття стилю у 

фотографії. Художньо-естетичний аналіз фотографічних зображень. Творчість 

видатних зарубіжних та вітчизняних майстрів фотографії: абстрактна фотографія 

Мохолі-Надя, фотографія конструктивізму О.Родченко (колаж і фотомонтаж), 

фотомонтаж і сюрреалізм. Фотомонтаж соцреалізму 1930-50-х рр.. Плакати 

В.Корецького. Колаж 1960-80-х рр. Колажний принцип графічного дизайну. 

 

Тема 3. Фотомонтаж 

              Монохромна або кольорова фотографія без використання комп’ютерного 

редагування. 

 

Тема 4. Фотоколаж 

      

             Монохромна або кольорова фотографія без використання комп’ютерного 

редагування. 

 

 

     Змістовий модуль 2. Цифрова фотографія 

Тема 1. Професійна та любительська фотозйомка 

             Засоби виразності у фотомистецтві. Ідея та пошук образу. Композиція 

кадру, ракурс. Світлотінь та рефлекси. Вибір або постановка освітлення. Вибір 

об’єктива та застосування світлофільтрів. Професійна робота з кольором та 

фактурою. Фактура об’єкту зйомки та фактура кадру. Значення терміну 

«фактура» в фотографії та кіно. Свідомий вибір експозиції (витримки) та 

діафрагми. Фокусна відстань та управління чіткістю зображення. 

              Сучасна теорія перспективи. Перспективні викривлення та засоби 

їхнього усунення (або підсилення). Довгофокусні та короткофокусні об’єктиви. 

Засоби передачі просторової глибини в історії образотворчого мистецтва. 

 

     Тема 2.  Основи цифрового фото, сканування фото 

               Дизайн у фотографії. Світло і колір у фотографії. Кадрування. 

Монтажний лист. Прийоми сканування. Особливості сканування прозорих та 

непрозорих матеріалів. Поняття роздільної здатності та лінеатури растру. 

Причини появи муару. Пригнічення муару. 
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Тема 3. Естетичні властивості фотозйомки 

               Монохромна та кольорова фотографія, фотоколорит. Фотокомпозиція, 

її елементи та структура. «Лакування» дійсності у портретному жанрі (макіяж, 

«омолодження», «перукарня», «фитнес» тощо). Архітектура та перспектива. 

Ретростиль. Живописне світло. Фотокартини. 

 

Тема 4. Корекція, фільтри 
               Корекція чіткості зображення. Відновлення втрачених фрагментів. 

Інструменти тонової та кольорової корекції. Напівтонові та тоновані 

зображення. Реалістичний монтаж. Штрихові фільтри. Ескізні фільтри. Фільтри 

освітлення та візуалізації. Фільтри текстурування. Фільтри стилізації. Фільтри та 

команди викривлення. 

  

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 
1. Вартанов А. Фотография - документ и образ. М.; "Планета",1983. 

2. Георгий Розов. Как снимать. Искусство фотографии. Изд.: 

АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2006 г. 

3. Гонт Л. Экспозиция в фотографии. М.; "Мир", 1989. 
4. Джон Хеджкоу. Новое руководство по фотографии. Изд.:

 АСТ, Астрель, 2005. 

5. Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. 2-ое издание М.; 

"Искусство",1962. 

6. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. М.; "Искусство", 1977. 
7. Килпатрик Д. Свет и освещение. М.; "Мир", 1988. 

8. Лапин А. Фотография как… М.; Издательство МГУ, 2003. 
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12. Панфилов Н. Введение в художественную 

фотографию. М.; "Искусство", 1977. 

13. Фельдман Я., Курский Л. Техника и технологии 

фотосъѐмки. М.; "Лѐгкая и пищевая промышленность", 1981. 

14. Хокинс Э., Эйвон Д. Фотография - техника и искусство. М.; "Мир", 

1986. 
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18.Клаус Г., Мойзель Г. Применение светофильтров в фотографии. М.; 

"Искусство", 1983. 

19.Михалкович В.И., Стигнеев В.Т. Поэтика 

фотографии. М.; "Искусство", 1990. 

20.Шорохов Е.В. Основы композиции. М.; "Просвещение", 1986. 
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посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 300 с. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, тестовий 

контроль, перегляд практичних робіт. 
 

 


