
ФОТОГРАФІКА 

 
Тип дисципліни  Обовязкова 

Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр Сьомий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти фаховою термінологією; 

відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів графічного дизайну, 

володіти прийомами графічної подачі фотографії; створювати об’єкти графічного дизайну засобами 

комп’ютерної обробки фотографії; виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери 

професійної діяльності і застосовувати практичні навички у професійній діяльності; орієнтуватися в 

розмаїтті сучасних програмних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим 

комп’ютерним забезпеченням; здійснювати концептуальне обґрунтування дизайн-діяльності, 

використовуючи отримані теоретичні знання та практичні навички. 

 

Зміст навчальної дисципліни:  Історія фотографії. Складові елементи візуального представлення. Пристрій 

фотоапарата і принцип дії. Трикутник експозиції. Композиція кадру. Системи об'ємних гармонійних модулів. 

Предметна зйомка в тривимірної композиції. Організація робочого простору. Мистецтво і візуальне 

сприйняття. Ідея, колір і композиція в фотографії. Чорно-біла фотографія. Обробка фотографій в 

комп’ютерних програмах. Оцінка і аналіз фотографій. 

 

Пререквізити: Кольрознавство, Основи композиції, Комп`ютерна дизайн-графіка.  

 

Кореквізити: Дипломна робота. 

 

Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття – 68 год., самостійна робота – 82 год.; разом – 150 год.  

 

Форми (методи) навчання: лекції, лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного 

моделювання, наочних відео-уроків, тренінгів, практикумів в фотосалонах, майстер-класів із залученням 

фахівців-фотографів), самостійна робота (індивідуальні завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт; 

презентація результатів індивідуальних завдань; перегляд.  

 

Вид семестрового контролю: іспит – 7 семестр. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Пилип'юк  В. В. Українська художня фотографія: етапи становлення та мистецькі засади розвитку : 

навч. посіб. / В. В. Пилип'юк ; [наук. ред. Ю. Сливка].– Л. : Світ, 2011. – 176 с. 

2. Лапин А. И. Фотография как... – Учебное пособие / А. И. Лапин. – М. : Изд-во Московского 

университета, 2003. – 296 с. 

3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

4. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладач: кандидат технічних наук, професор Кармаліта А.К. 
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