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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: полягає в опануванні майбутніми журналістами знань з основ 

фотожурналістської майстерності, основних етапів розвитку фотографії, її 

ролі в засобах масової інформації. Розглядаються природа 

фотографічного зображення, принцип одержання фотозображення, 

загальні схеми сучасних фотографічних процесів. 

Завдання: прищепити здобувачам вищої освіти навички 
фотожурналістської майстерності; розвинути уявлення про природу 

фотографічного уявлення; набути необхідні в майбутній практичній 
діяльності спеціаліста вміння і навички. 

Предмет: жанри фотожурналістики. 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи 
журналістики», «Жанри журналістики». 

 
2. Структура освітньої компоненти 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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Розділ 1. Техніка фотографії 

1.1. Вступ. Предмет і мета курсу 4 2     2 

1.2. Фотомистецтво та 

фотожурналістика 
6 2  

   
4 

1.3. Історичні аспекти фотографії 6 2     4 

1.4. Кольорова фотографія як етап 
розвитку фотомистецтва 

6 2  
   

4 

1.5 Фотографія і засоби масової 
інформації. Становлення 

фотожурналістики 

6  2 
   

4 

1.6 Фоторепортаж та 
фотодокументалістика: тотожність 

понять 

6  2 
   

4 

1.7 Принципи й функції 
фотожурналістики. Професія – 

фоторепортер 

6  2 
   

4 

1.8 Етичний кодекс фотожурналіста 6  2    4 

 Разом за 1 розділ 46 8 8    30 

Розділ 2. Основні компоненти видовища 
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2.1. Поняття видовища. Класифікація 
видовищ 

6  2 
   

4 

2.2. Соціальні функції видовищ 6  2    4 

2.3. Жанрова палітра 
фотожурналістики. Фотоілюстрації. 

Нефотографічні ілюстрації. 
Особливості ілюстрування видань 

різних типів 

6  2 

   

4 

2.4. Портретна зйомка 6  2    4 

2.5. Пейзажна зйомка 6  2    4 

2.6. Панорамна зйомка. Спортивна 

зйомка. «Полювання» з 
фотоапаратом. Архітектурна 
зйомка 

6  2 

   

4 

2.7. Перспективи розвитку фотографії 8  2    6 

 Разом за 2 розділ 44  14    30 

 Разом за 5 семестр 90  22    60 

 Всього 90 8 22    60 

 
 

3. Програма освітньої компоненти 

РОЗДІЛ 1.  ТЕХНІКА ФОТОГРАФІЇ 
 

ТЕМА 1.1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ І МЕТА КУРСУ 
 

Основи фотожурналістики, як наукової освітньої компоненти та її 
теоретичні та наукові засади. Предмет вивчення – фотожурналістика з 

усіма її складовими. Мета курсу – висвітлити зміст основних понять та 
основні проблеми фотожурналістики, розкрити її зміст та наукове 

обґрунтування. Ознайомити з літературою, присвяченою основам 
фотожурналістики.  

 

ТЕМА 1.2. ФОТОМИСТЕЦТВО ТА ФОТОЖУРНАЛІСТИКА 
 

Фотомистецтво як один з різновидів художньої творчості. 
Фотомистецтво та фотожурналістика – відмінне та спільне.  

 
ТЕМА 1.3. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОТОГРАФІЇ 

 

Перші кроки у створенні фотозображення. Від Арістотеля до Ньєпса. 

Основні етапи розробки технології фотографії.  
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ТЕМА 1.4. КОЛЬОРОВА ФОТОГРАФІЯ ЯК ЕТАП РОЗВИТКУ 
ФОТОМИСТЕЦТВА 

 
Кольорова фотографія як новий виток у розробці нових 

фотографічних технологій. Емоційність  і виразність у кольоровій 
фотографії.  

 
ТЕМА 1.5. ФОТОГРАФІЯ І ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. 

СТАНОВЛЕННЯ ФОТОЖУРНАЛІСТИКИ 
 

Фотографія як один із засобів передачі інформації в ЗМІ. Розвиток 
фотожурналістики як одного з напрямків журналістської діяльності. Перші 

кроки фотожурналістики. Перші спроби та перші фото журналістські 
роботи  

 
ТЕМА 1.6. ФОТОРЕПОРТАЖ ТА ФОТОДОКУМЕНТАЛІСТИКА: 

ТОТОЖНІСТЬ ПОНЯТЬ 

 
Поняття фото документалістики, фоторепортажу та прес-фотографії і 

їх постійний рух відносно одне одного. Радикальні зміни жанрів за 
третину 20 століття. 

 
ТЕМА 1.7. ПРИНЦИПИ Й ФУНКЦІЇ ФОТОЖУРНАЛІСТИКИ.  

ПРОФЕСІЯ – ФОТОРЕПОРТЕР 
 

Основні функції та принципи фотожурналістики як окремого виду 
журналістської діяльності в ЗМІ. Професія – фоторепортер основні 

напрямки діяльності фотожурналіста над матеріалом, основні відмінності 
фотожурналістики і журналістики. 
 

ТЕМА 1.8. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ФОТОЖУРНАЛІСТА 
 

Моральний аспект в роботі фотожурналіста. Труднощі та тонкощі в 
стосунках між фотожурналістом та його об’єктами. Контроль за 

фотографією з боку автора.  
 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ВИДОВИЩА 
 

ТЕМА 2.1. ПОНЯТТЯ ВИДОВИЩА. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДОВИЩ 
 

Зміст поняття  видовища. Для визначення поняття видовища 
важливою є згадка про процес. Не кожний концерт можна вважати 
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видовищним. Як з фоторепортажу зробити видовище. Універсальний 
предмет видовища. 
 

ТЕМА 2.2. СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ВИДОВИЩ 

 
Значення слова «функція» в контексті поняття «видовища». Зміст 

слова «художність». Комунікативна функція видовища. 
 

ТЕМА 2.3. ЖАНРОВА ПАЛІТРА ФОТОЖУРНАЛІСТИКИ. 
ФОТОІЛЮСТРАЦІЇ. НЕФОТОГРАФІЧНІ ІЛЮСТРАЦІЇ. ОСОБЛИВОСТІ 

ІЛЮСТРУВАННЯ ВИДАНЬ РІЗНИХ ТИПІВ 
 

Жанри в фотожурналістиці. Основні фотоілюстрації та їх застосування 
при друкові газетних видань. Їхні особливості та вплив на читача.  Жанр. 

Фоторепортаж.  
 

ТЕМА 2.4. ПОРТРЕТНА ЗЙОМКА 
 

Портрет і штучне освітлення портрету. Архітектура і скульптура. 

Спеціальні фотоапарати й об’єктиви для архітектурних зйомок. Інтер’єр.  
 

 

ТЕМА 2.5. ПЕЙЗАЖНА ЗЙОМКА 

 
Пейзаж. Оцінка умов зйомки в залежності від атмосферних явищ. 

Світлофільтри, які застосовуються в пейзажній зйомці. Натюрморт. 
Жанрова фотографія. Зйомка дітей. Зйомка тварин і птахів. Репродукційна 

зйомка. Макро- і мікрозйомка. Зйомка з кіноекрана, екрана телевізора чи 
монітора комп’ютера. Багаторазова експозиція. 
 

ТЕМА 2.6. ПАНОРАМНА ЗЙОМКА. СПОРТИВНА ЗЙОМКА. 
«ПОЛЮВАННЯ» З ФОТОАПАРАТОМ. АРХІТЕКТУРНА ЗЙОМКА 

 
Зйомка в умовах природи «полювання», зйомка архітектури, панорами. 

Основні правила та сфера застосування. Особливості зйомки. 
 

ТЕМА 2.7. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОТОГРАФІЇ 
 

Поява цифрової фотокамери. Якість цифрового фото. Плюси та 
мінуси цифрової фотографії. Авторське бачення у цифровому фото та 

вплив новітніх технологій на розвиток фотографії. 
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4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Вступ. Предмет і мета курсу 
План 

1. Основи фотожурналістики, як наукової освітньої компоненти та її 

теоретичні та наукові засади. 
2. Предмет вивчення – фотожурналістика з усіма її складовими.  

3. Мета курсу – висвітлити зміст основних понять та основні проблеми 
фотожурналістики, розкрити її зміст та наукове обґрунтування. 

Ознайомити з літературою, присвяченою основам 
фотожурналістики.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 9; 10. 

 
Тема 1.2. Фотомистецтво та фотожурналістика 

План 
1. Фотомистецтво як один з різновидів художньої творчості. 

2. Фотомистецтво та фотожурналістика – відмінне та спільне.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 9; 10. 
 

Тема 1.3. Історичні аспекти фотографії 
План 

1. Перші кроки у створенні фотозображення.  

2. Від Арістотеля до Ньєпса. 
3. Основні етапи розробки технології фотографії.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;4;5;6. 

 
Тема 1.4. Кольорова фотографія як етап розвитку фотомистецтва  

План 
1. Кольорова фотографія як новий виток у розробці нових фотографічних 

технологій.  

2. Емоційність  і виразність у кольоровій фотографії.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4;5;6;7;8. 
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5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.5. Фотографія і засоби масової інформації. Становлення 
фотожурналістики 

Мета: вивчити види жанри фотожурналістики, практикуватись у 
створенні власних фотографій. 

Завдання 
1. Проаналізувати розвиток фотожурналістики як одного з напрямків 

журналістської діяльності.  
2. Дослідити перші кроки фотожурналістики.  

3. Описати перші спроби та перші фото журналістські роботи  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;4;5;6. 

 

Тема 1.6. Фоторепортаж та фотодокументалістика: тотожність 
понять 

Мета: засвоїти основні особливості фоторепортажу та 
фотодокументалістики, практикуватись у підготовці і фотографій у цих 

жанрах. 
Завдання 

1. Вивчити поняття фотодокументалістики, фоторепортажу та прес-
фотографії і їх постійний рух відносно одне одного. 

2. Визначити і охарактеризувати радикальні зміни жанрів за третину 20 

століття. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;4;15;16. 

 
Тема 1.7. Принципи й функції фотожурналістики. Професія – 

фоторепортер 
Мета: проаналізувати принципи й функції фотожурналістики, 

виявити особливості професії фоторепортера. 
Завдання 

1. Описати основні функції та принципи фотожурналістики як окремого 
виду журналістської діяльності в ЗМІ.  

2. Написати есе на тему «Професія – фоторепортер основні напрямки 

діяльності фотожурналіста над матеріалом, основні відмінності 
фотожурналістики і журналістики». 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4;5;16;17;18. 
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Тема 1.8. Етичний кодекс фотожурналіста 
Мета: ознайомити здобувачів освіти  із етичним кодексом 

фотожурналіста; навчити їх знімати фоторепортажі у складних умовах.  
Завдання 

1. Дослідити моральний аспект в роботі фотожурналіста.  
2. Визначити труднощі та тонкощі в стосунках між фотожурналістом та 

його об’єктами.  
3. Описати контроль за фотографією з боку автора.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;4;5;6. 

 

Тема 2.1. Поняття видовища. Класифікація видовищ 
Мета: вивчити термінологічну базу з теми, виробити уміння 

аналізувати нові медіа, навчитись готувати телевізійні сюжети для 

інтернет-медіа. 
Завдання 

1. Вивчити зміст поняття видовища.  

2. Описати, чому для визначення поняття видовища важливою є згадка 

про процес.  

3. Визначити, чому не кожен концерт можна вважати видовищним.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;14;20. 

 
Тема 2.2. Соціальні функції видовищ 

Мета: вивчити соціальні функції видовищ; закріпити навички 
фотозйомки, зокрема художнього фото. 

Завдання 
1. Описати значення слова «функція» в контексті поняття «видовища».  

2. Пояснити зміст слова «художність». Комунікативна функція видовища. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;14;20. 

 

Тема 2.3. Жанрова палітра фотожурналістики. Фотоілюстрації. 
Нефотографічні ілюстрації. Особливості ілюстрування видань різних 

типів 
Мета: поглибити та систематизувати знання з жанрів 

фотожурналістики, засвоїти професійну термінологію. 
Завдання 

1. Визначити жанри в фотожурналістиці.  
2. Розглянути фотоілюстрації та їх застосування у газетних виданнях.  

3. Проаналізувати особливості фотоілюстрацій та їх вплив на читача.  
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Рекомендовані інформаційні джерела: 1;2;3;4. 

 
Тема 2.4. Портретна зйомка 

Мета: виявити основні особливості портретної зйомки, ознайомитись 
із основними етапами виробництва фотопортретів. 

Завдання 
1. Зняти фотопортрет із застосуванням різних варіантів штучного 

освітлення портрету. 

2. Визначити особливості фотозйомки архітектури і скульптури.  
3. Описати особливості застосування спеціальних фотоапаратів і 

об’єктивів для архітектурних зйомок.  
4. Зняти інтер’єр. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5;6;8; 18. 

 

Тема 2.5.  Пейзажна зйомка 
Мета: сформувати уявлення пейзажну зйомку в Україні і світі, 

виробити вміння аналізувати сучасні тенденції жанру. 
Завдання 

1. Зробити оцінку умов зйомки пейзажу в залежності від атмосферних 

явищ. 
2. Описати світлофільтри, які застосовуються в пейзажній зйомці.  

3. Зняти натюрморт. Жанрова фотографія. Зйомка дітей. 
4. Зйомка тварин і птахів. Репродукційна зйомка. 

5. Макро- і мікрозйомка. 
6. Зйомка з кіноекрана, екрана телевізора чи монітора комп’ютера.  

7. Багаторазова експозиція. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5;6;8; 18. 

 
Тема 2.6. Панорамна зйомка. Спортивна зйомка. «Полювання» з 

фотоапаратом. Архітектурна зйомка 
Мета: поглибити знання зі спортивної фотозйомки, ознайомитись із 

особливостями панорамної зйомки. 

Завдання 
1. Зняти в умовах природи «полювання», зйомка архітектури, панорами.  

2. Визначити основні правила та сферу їхнього застосування. 
Особливості зйомки. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;2;3;4. 
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Тема 2.7. Перспективи розвитку фотографії 
Мета: ознайомитись з перспективами розвитку фотографії  у 

журналістиці, виконати фото з використанням нових технологій. 
Завдання 

1. Проаналізувати передумови появи цифрової фотокамери. 
2. Навчитись визначати якість цифрового фото.  

3. Плюси та мінуси цифрової фотографії. 
4. Підготувати доповідь на тему: «Авторське бачення у цифровому фото 

та вплив новітніх технологій на розвиток фотографії». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;2;13;14. 

 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 
Тема 1.1. Вступ. Предмет і мета курсу 

Практичні завдання 
Переглянути у інтернеті роботи відомих українських і всесвітніх 

фотографів, переможців World Press Photo Awards за різні роки.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4;5;6;7;8. 

 

Тема 1.2. Фотомистецтво та фотожурналістика 
Практичні завдання 

Ознайомитись з найбільшими у світі базами фотографій: Unsplash, 

Shutterstock, Pexels, DepositePhotos. Зробити підбірки кращих фото у 

різних категоріях (спорт, музика, діти, робота, весілля тощо).  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4;5;6;7;8. 

 
Тема 1.3. Історичні аспекти фотографії 

Практичні завдання 
Переглянути фотоархіви відомих газет та інформаційних агентств, 

виявити там найбільш відомі і розповсюджені фотографії. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4;5;6;7;8. 

 

Тема 1.4. Кольорова фотографія як етап розвитку фотомистецтва 

Практичні завдання 
Зробити декілька чорно-білих та кольорових знімків і порівняти їх на 

предмет емоційності і виразності.  
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Рекомендовані інформаційні джерела: 4;5;6;7;8. 

 

Тема 1.5. Фотографія і засоби масової інформації. Становлення 
фотожурналістики 

Практичні завдання 
1. Проаналізувати розвиток фотожурналістики як одного з напрямків 

журналістської діяльності 
2. Розглянути перші фото журналістських робіт. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1;4;5;6. 

 
Тема 1.6. Фоторепортаж та фотодокументалістика: тотожність 

понять 
Практичні завдання 

Проаналізувати поняття документалістики,  фоторепортажу та прес-
фотографії і їх постійний рух відносно одне одного. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1;4;15;16. 

 
Тема 1.7. Принципи й функції фотожурналістики. Професія – 

фоторепортер 
Практичні завдання 

Схарактеризувати основні відмінності фотожурналістики та 
журналістики.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4;5;16;17;18. 

 
Тема 1.8. Етичний кодекс фотожурналіста 

Практичні завдання 
Схарактеризувати всі аспекти в стосунках між фотожурналістом та 

його об’єктами. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;4;5;6. 

 
Тема 2.1. Поняття видовища. Класифікація видовищ 

Практичні завдання 
Зробити фоторепортаж-видовище.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;14;20. 
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Тема 2.2. Соціальні функції видовищ 
Практичні завдання 

1. Розкрити значення слова «функція» в контексті поняття «видовища».  

2. Проаналізувати комунікативну функцію видовища на сучасному етапі 

розвитку культури та мистецтва.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;14;20. 

 

Тема 2.3. Жанрова палітра фотожурналістики. Фотоілюстрації. 
Нефотографічні ілюстрації. Особливості ілюстрування видань різних 

типів 
Практичні завдання 

1. Проаналізувати фотоілюстрації з періодичного видання  на просторове 

вирішення композиції в кадрі. 

2. Проаналізувати місце фотоілюстрацій в сучасній журналістиці на 

прикладі якісного періодичного видання на вибір. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4;7;8;17;18. 

 
Тема 2.4. Портретна зйомка 

Практичні завдання 
Схарактеризувати складності зйомок із додатковим освітленням.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5;6;8; 18. 

 

Тема 2.5. Пейзажна зйомка 
Практичні завдання 

Назвати світлофільтри, які застосовуються в пейзажній зйомці.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5;6;8; 18. 

 
Тема 2.6. Панорамна зйомка. Спортивна зйомка. «Полювання» з 

фотоапаратом. Архітектурна зйомка 
Практичні завдання 

Проаналізувати особливості панорамної зйомки.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;2;3;4. 
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Тема 2.7. Перспективи розвитку фотографії 
Практичні завдання 

Ознайомитись зі зразками і особливостями мобілографії. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4;7;8;17;18. 

 
7. Питання та завдання до заліку 

 
1. Фотомистецтво як один з різновидів художньої творчості.  

2. Фотомистецтво та фотожурналістика – відмінне та спільне.  
3. Перші кроки у створенні фотозображення. Від Арістотеля до Ньєпса.  

4. Основні етапи розробки технології фотографії.  
5. Кольорова фотографія як новий виток у розробці нових фотографічних 

технологій. 

6. Емоційність і виразність у кольоровій фотографії.  
7. Військові як основоположники створення фототехніки.  

8. Розвиток фотомистецтва на тернах України. Головні етапи та митці.  
9. Т.Г. Шевченко та його світлини. Невідомі факти.  

10. Розвиток та виробництва фототехніки на теренах України – ФЕД, КИЇВ 
та інша фототехніка. 

11. Фотографія як один із засобів передачі інформації в ЗМІ.  
12. Розвиток фотожурналістики як одного з напрямків журналістської 

діяльності.  
13. Перші кроки фотожурналістики. Перші спроби та перші фото 

журналістські роботи  
14. Поняття фото документалістики, фоторепортажу та прес-фотографії і їх 

постійний рух відносно одне одного.  
15. Основні функції та принципи фотожурналістики як окремого виду 

журналістської діяльності в ЗМІ.  

16. Професія – фоторепортер основні напрямки діяльності фотожурналіста 
над матеріалом, основні відмінності фотожурналістики і журналістики.  

17. Історія створення світових фотоагенцій.  
18. Вплив появи фотоагенцій на розвиток фотографії.  

19. У якому вигляді слід здавати фотографії до фото агенцій.  
20. Моральний аспект в роботі фотожурналіста.  

21. Труднощі та тонкощі в стосунках між фотожурналістом та його 
об’єктами.  

22. Контроль за фотографією з боку автора.  
23. Універсальність та емоційність фотожурналістської мови.  

24. Виразність у фотожурналістиці. Люди і жива реальність як 
зображальний матеріал для фотожурналіста.  

25.  Редагування зображення в програмі Adobe Photoshop.  
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26. Зміст поняття  видовища. Чому для визначення поняття видовища 
важливою є згадка про процес?  

27. Чому не кожний концерт можна вважати видовищним. Як з 
фоторепортажу зробити видовище?  

28. Універсальний предмет видовища. 
29. Історична класифікація видовищ.  

30. Функціональна класифікація видовищ.  
31. Балаганні видовища, «видовища без зображень» та «видовища без 

виконавців». 
32. Значення слова «функція» в контексті поняття «видовища». Зміст слова 

«художність» 
33. Комунікативна функція видовища. 

34. Жанри в фотожурналістиці.  
35. Основні фотоілюстрації та їх застосування при друкові газетних видань. 

Їхні особливості та вплив на читача.  
36. Основні поняття про класичні види зйомки, головні правила зйомки 

основних жанрів та застосування їх при зйомці журналістських 

матеріалів.  
37. Світлове та просторове вирішення композиції в кадрі при зйомці 

постановочних матеріалів.  
38. Портрет і штучне освітлення портрету.  

39. Архітектура і скульптура. Спеціальні фотоапарати й об’єктиви для 
архітектурних зйомок.  

40. Оцінка умов зйомки в залежності від атмосферних явищ. 
Світлофільтри, які застосовуються в пейзажній зйомці.  

41. Натюрморт.  
42. Жанрова фотографія.  

43. Зйомка дітей.  
44. Зйомка тварин і птахів.  
45. Репродукційна зйомка.  

46. Макро- і мікрозйомка.  
47. Зйомка з кіноекрана, екрана телевізора чи монітора комп’ютера.  

48. Багаторазова експозиція. 
49. Зйомка в умовах природи «полювання», зйомка архітектури, панорами.  

50. Правила експлуатації фотознімальної апаратури.  
51. Основні стадії знімального процесу: вибір об’єкта зйомки і визначення 

меж кадру, одержання різкого світлооптичного зображення, 
експонування фотоматеріалу. Визначення експозиції при зйомці.  

52. Правило Тамба.  
53. Регулювання експозиції за допомогою діафрагми й за допомогою 

видержки. 
54. Гіперфональна відстань і шкала глибини різкості.  

55. Вибір точки зйомки. Визначення головного об’єкта зйомки 
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56. Послідовність операцій при зйомці малоформатною камерою. 
57. Кризові явища початку 90-х років та криза 2008, взаємозв’язки із 

фотожурналістикою. Прихід у фотожурналістику непрофесійних 
фотографів.  

58. Появі цифрової фотокамери. Якість цифрового фото.  
59. Плюси та мінуси цифрової фотографії. Авторське бачення у цифровому 

фото. 
60. Вплив новітніх технологій на розвиток фотографії.  

 
Практичне завдання 

Підготувати фоторепортаж на вільну тему. 
 

 
8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 
А (90-100 балів) заслуговує робота здобувача вищої освіти, який 

виявляє бездоганні знання матеріалу і повністю засвоєні практичні 

навички, за умови від 80 % правильних відповідей під час тестування; при 
цьому також враховується активність здобувача освіти на практичних 

заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 
B (84–89 балів) заслуговує робота здобувача вищої освіти з 

невеликими неточностями, за умови від 70 % правильних відповідей під 
час тестування; при цьому також враховується його активність на 

практичних заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу 
самостійної роботи. 

C (74–83 балів) заслуговує робота здобувача вищої освіти з деякими 
неточностями, за умови від 60 % правильних відповідей під час 

тестування; при цьому також враховується його активність на практичних 
заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  

D (66–73 балів) заслуговує робота здобувача освіти, в якій допущені 

помилки, не повне навчального матеріалу в межах програми навчального 
курсу за умови від 50 % правильних відповідей під час тестування; при 

цьому також враховується його активність на практичних заняттях, 
виконання передбаченого  програмою обсягу самостійної роботи. 

E (61–65 балів) заслуговує робота здобувача вищої освіти, в якій 
допущені грубі помилки, не повне знання навчального матеріалу в межах 

програми навчального курсу за умови менше 50 % правильних відповідей 
під час тестування; при цьому також враховується його активність на 

практичних заняттях, виконання передбаченого  програмою обсягу 
самостійної роботи. 

FХ (21–60 балів) заслуговує негативна робота здобувача вищої 
освіти, в якій допущені грубі помилки, незнання навчального матеріалу в 

межах програми навчального курсу і складання тесту на менш ніж 40 % 
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балів; при цьому також враховується його низька активність на 
практичних заняттях, невиконання передбаченого  програмою обсягу 

самостійної роботи. 
F (0–20 балів) заслуговує повна відсутність роботи здобувача вищої 

освіти, незнання навчального матеріалу в межах програми навчального 
курсу; при цьому також враховується його відсутність на практичних 

заняттях, невиконання передбаченого  програмою обсягу самостійної 
роботи. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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