
ФОТОЖУРНАЛІСТИКА 

Мета курсу: основні поняття фотожурналістики і теорії фотомистецтва, 
зображальна діяльність, репортажний і поставний методи зйомки, основи 
фотокомпозиції. виготовлення ілюстративного матеріалу і форми його 
використання та розміщення, зображальні можливості фотографії, способи її 
редагування. 

Міжпредметні зв’язки: Курс «Фотожурналістика» має безпосередній 
зв’язок з такими дисциплінами, як «Історія української та зарубіжної 
журналістики», «Теорія і методика журналістської творчості», «Соціальні 
комунікації», «Технічні засоби виробництва» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розуміти предметну область та професійну 
діяльність; здатність визначати поняття суб’єкт творчого процесу в 
фотожурналістиці (фотокореспондент, більдредактор); здатність розрізняти 
типологію видів фотографії і поетику відтворення реалій дійсності у різних її 
формах; здатність аналізувати систему жанрів фотожурналістики; здатність 
створювати якісні фотоматеріали, творчого відображення дійсності; здатність 
володіти навичками критичного аналізу, оцінки сучасних літературних 
досягнень у фотожурналістиці, генерування нових ідей у вирішенні 
дослідницьких і практичних завдань; історію розвитку фотографії; здатність 
користуватися фотографічною технікою i оптикою; здатність на практиці 
застосовувати основні поняття фото композиції; здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Програмні результати навчання: 
знати: предмет дисципліни, її тематику, термінологію; портрет професії 

фотожурналіста; функції, що виконує фотожурналіст; фотографічну техніку 
й оптику, інші технічні засоби для роботи зі світлинами; поняття 
фотографічної експозиції; поняття «негативно-позитивний процес»; поняття 
«фотографічний жанр», «фотокомпозицiя кадру»; способи й засоби 
освітлення при фотозйомці; образотворчі завдання фотографії; особливості 
масово-iнформацiйної ситуації в Україні та свiтi, місце фотожурналістики в 
сучасних iнформацiйних процесах; 

вміти: застосовувати на практиці набуті теоретичні знання; 
здійснювати загальні та спецiальнi функції фотожурналістики; проводити 
зйомку за допомогою репортажного і поставного методу; обирати адекватний 
жанр у вiдповiдностi з предметом та завданням висвітлення; виконувати 
зйомки у різних жанрах; визначити правильну експозицію; супроводжувати 
фотографії влучними заголовками, підписами, коментарями; знати правила 
розміщення ілюстративного матеріалу на газетній шпальті; практично 
використовувати законодавство України та міжнародні документи, що 
гарантують свободу доступу до інформації; виготовляти якісні 
фоторепортажі, використовувати наукову аргументацію у своїх 



журналістських творах; відстоювати свої професійні права під час 
прихованих фотозйомок.  

володіти: умінням створювати грамотний медіа-продукт на задану тему 
визначеного фотографічного жанру, враховуючи його особливості; 
навичками критичного аналізу, оцінки сучасних жанрів фотожурналістики, 
навичками генерування нових ідей у вирішенні дослідницьких і практичних 
завдань. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни:  
Масово-інформаційна природа фотожурналістики. Предмет 

фотожурналістики і завдання курсу. Основні поняття. Фотожурналістика як 
сфера масової інформаційної діяльності. Історія виникнення жанрів 
фотожурналістики. Інформаційні жанри фотожурналістики: фото-замітка, 
фотохроніка, розширена фото замітка. Функція фотографії в фото замітці. 
Фото-замітка і її види. Цьому жанру фотожурналістики властиві 
лаконічність, оперативність повідомлення про особисті. Інформаційні жанри 
відрізняються особливими прийомами передачі інформації, «телеграфним 
стилем». Фоторепортаж. Різновиди жанру. Репортажна фотографія в жанрах 
фотожурналістики. Фотомонтаж у фоторепортажі. Композиція 
фоторепортажу на газетній шпальті. Об’єкт і суб’єкт в фотожурналістики. 

Творчий багаж фотожурналіста. Літературна освіта, самоосвіта. 
Основи дослідницької роботи. Графічний дизайн. Фотожурналістика та 
наука. Перегляд короткометражного фільму про фоторепортерів. Функції та 
принципи фотожурналістики. Документальність, правдивість, оперативність, 
образність, лаконічність. Фотокореспонденція. Відображення в фото-жанрах 
фотожурналістики авторського «я». Професіоналізм увазі вміння бачити, 
відбирати і оцінювати суспільно значимі факти . Цей потік інформації фіксує 
факти і слово. Художня-публіцистика у фотожурналістиці. Створення 
якісного портретного та подорожнього нарису.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 


