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ВСТУП  

  

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Фотожурналістика» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 
061 «Журналістика». Предметом навчальної дисципліни є засвоєння студентами 
ґрунтовних знань з основ  фотожурналістської майстерності, усвідомленню її ролі в 
засобах масової інформації. 

Предмет перебуває у тісних зв’язках із такими навчальними дисциплінами, як-

от: теле та радіовиробництво, редагування у ЗМІ, правові та морально етичні основи 
журналістики, новітні медіа. Курс «Фотожурналістика» вимагає цілеспрямованої 
праці над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 
практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних, творчих 
завдань.  

    Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти 
України. 
 

Анотація 

Курс «Фотожурналістика» - це навчальна дисципліна, що формує у студентів 
теоретичні знання та практичні навики з основ фотожурналістики; історії 
виникнення фотографії та професії фотожурналіста у сучасних умовах; практично 
застосувати технічні складові зображальної й виражальної соціально-естетичної 
комунікації в загальній системі масової комунікації. Працювати з дзеркальною та 
малогабаритною фототехнікою.  

Вивчення дисципліни «Фотожурналістика» допоможе підвищувати рівень 
підготовки студентів спеціальності «Журналістика», розвивати їхні знання у 
виготовленні якісних фоторепортажів та використовувати зображальні факти у своїх 
журналістських творах. 

Ключові слова: фотожурналістика, жанри фотожурналістики, фоторепортаж, 
фотомонтаж, фотозображення, створення фотомонтажу. 
   

Аbstract 
 

The course "Photojournalism" is a discipline that develops students' theoretical 

knowledge and practical skills from the basics of photojournalism; the history of 
photography and the profession of photojournalist in modern conditions; practically apply 

the technical components of pictorial and expressive socio-aesthetic communication in the 

general system of mass communication. Work with mirror and small photographic 

equipment. 
Studying the discipline of "Photojournalism" will help to increase the level of 

preparation of students of the specialty "Journalism", to develop their knowledge in the 

production of quality photo reports and to use scientific argumentation in their journalistic 
works. 

Keywords: photojournalism, genres of photojournalism, photojournalism, 
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photomontage, photographic image, creation of photomontage. 

                                  1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

 денна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

06 «Журналістика» 
Вибіркова 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2  2 -й 

Загальна кількість 
годин - 120 

 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
Самостійної роботи 
студента – 6 

 

 Спеціальність 

 061 «Журналістика»  
22 год. 

Практичні, 
семінарські 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

 

20 год. 
 

 

Самостійна робота 

78 год. 
 

Вид контролю: залік 

 

 Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить для денної форми навчання 39 % до 61 %.  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета. Подати студентам-журналістам матеріали з курсу журналістська 
майстерність на базових принципах побудови фотомистецтва. Роз’яснити роль 
перших фоторепортажів у воєнній та повоєнній журналістиці, як витоки фото галузі 
в цілому. Надати студентам теоретичні знання та практичні навики з основ 
фотожурналістики; сформувати знання історії виникнення фотографії та професії 
фотожурналіста у сучасних умовах, вивчити види фотозйомки експозиції кадру, 
розкадрування, меж перетину та жанрів фотожурналістики. Освоїти й практично 

застосувати технічніскладові зображальної й виражальної соціально-естетичної 
комунікації в загальній системі масової комунікації. Працювати з дзеркальною та 
малогабаритною фототехнікою.  
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Завдання. Ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку 
фотожурналістики; вивчення новаторського пошуку і відкриттів корифеїв 
вітчизняної і зарубіжної фотожурналістики; осягнення жанрової структури 
фотожурналістики і основ практичної діяльності фотожурналіста, засвоєння 
молодими журналістськими кадрами поглиблених теоретичних знань у галузі 
сучасної фотожурналістики, основними тенденціями її розвитку, вивчення основ 
вітчизняної та зарубіжної теорії і практики в галузі фотожурналістики, спрямованих 

на оволодіння мистецтвом документального відображення дійсності за допомогою 
багатої жанрово-стилістичної палітри професійного фотожурналіста. 
 

Студент повинен знати: 
 - історію виникнення фотографії та фотожурналістики; 

-  причини і передумови виникнення фотожурналістики; 

- основні етапи розвитку вітчизняної фотожурналістики і її найбільш відомих 
представників. 

- спектр жанрів фотожурналістики і їх особливості; 
- основи фото-композиції; 
- класифікацію жанрів фотожурналістики; 
- функції та принципи фотожурналістики; 

- основні тенденції та перспективи розвитку фотожурналістики; 

- додаткові функції у майстерності фотожурналіста; 

- техніку постановочної і репортажної зйомки . 
 

Студент повинен вміти: 

- застосовувати на практиці теоретичні знання, набуті у процесі навчання;  
- збирати зовнішню фотоінформацію за допомогою методів різнопланової 

зйомки, вивчення документів та архівних світлин тощо; 
- виготовляти якісні фоторепортажі, використовувати наукову арґументацію у 

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

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1.Теоретико-методологічні основи фаху. 
Тема 1. Вступ. Предмет фотожурналістики і завдання курсу.Основні поняття. 

Фотожурналістика як сфера масової інформаційної діяльності. Історія виникнення 
жанрів фотожурналістики. 

 

Тема 2. Масово-інформаційна природа фотожурналістики. Інформаційні жанри 
фотожурналістики: фото-замітка, фотохроніка, розширена фото замітка. 
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Тема 3. Жанри фотожурналістики. 
Тема 4. 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 ». 
 

Тема 5. Фоторепортаж. 
Різновиди жанру. Репортажна фотографія в жанрах фотожурналістики. 

Фотомонтаж у фоторепортажі. Композиція фоторепортажу на газетній шпальті . 
Об’єкт і суб’єкт в фотожурналістики. 

 

Тема 6. Творчий багаж фотожурналіста . 
Літературна освіта, самоосвіта. Основи дослідницької роботи. Графічний 

дизайн. Фотожурналістика та наука. Перегляд короткометражного фільму про 
фоторепортерів. 

 

Тема 7. Функції та принципи фотожурналістики. Документальність, 
правдивість, оперативність, образність, лаконічність. 

 

Тема 8. 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. 

 
Тема 9. Художня-публіцистика у фотожурналістиці. Створення якісного 

портретного та подорожнього нарису. Підведення підсумків за темами. 
 

Змістовий модуль 2 

Фотографія на сучасному етапі 
Тема 10. Еволюція фотографії: від технології до мистецтва та медіа 

 
Тема 11. Сучасна фотографія: тренди та напрями. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем змістових модулів Кількість годин 

 Усього Лекції Практичн
і заняття 

Самост
ійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1  
Теоретико-методологічні основи фаху 
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Тема 1. Вступ. Предмет 

фотожурналістики і завдання курсу 

8 2  6 

Тема 2. Масово-інформаційна природа 

фотожурналістики 

12 2 2 8 

Тема 3. Жанри фотожурналістики. 12 2 2 8 

Тема 4. 

Фото-замітка. Фотохроніка. 

Фотопривітання. Фотозамальовка. 

 

10 2 2 6 

Тема 5. 

Фоторепортаж.Фотодайджест. Фотонарис. 

Фоторецензія. 

 

12 2 2 8 

Тема 6.Творчий багаж фотожурналіста  

 

12 2 2 8 

Тема 7. Функції та принципи 

фотожурналістики.  

 

12 2 2 8 

Тема 8. 

Фотокореспонденція 

12 2 2 8 

Тема 9. 

Художня-публіцистика у 

фотожурналістиці 

12 2 2 8 

Разом з змістовим модулем 1 100 18 16 66 

Змістовий модуль 2. 
Фотографія на сучасному етапі 

 

Тема 10. Еволюція фотографії: від 
технології до мистецтва та медіа 

10 2 2 6 

Тема 11. Сучасна фотографія: тренди та 
напрями 

10 2 2 6 

Всього за змістовим модулем 2: 20 4 4 12 

Всього 120 22 20 78 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Фото-замітка у системі фото жанрів. Фото-замітка в 

газеті. Робота над заголовками до фото заміток. 

Жанрова своєрідність 

2 

2 Фото-репортажна журналістика. Принципи роботи 

над яскравими фоторепортажами. 

2 

3 Аналіз фоторепортажів відомих фотожурналістів та 

блогерів 

2 

4 Створення власного фоторепортажу з події, 

відштовхуючись від інформаційних приводів 

2 

5 Правила користування дзеркальними камерами. 

Напрацювання композицій кадру та їх постановки. 

2 

6 Робота в інформ-агенствах. Оперативна 

фотожурналістика 

2 

7 Фотокореспонденція як аналітичний жанр 

фотомистецтва. Робота над тематикою 

фотокореспонденцій 

4 

8 Нарисова фотожурналістика у системі сучасних 

ЗМІ. Робота над власним фотонарисом «Моє улюблене 

місто та його закутки» 

4 

Разом  20 

 

6. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального 
процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом самостійно під 
методичним керівництвом викладача. 

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у 
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студентів загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у 
становленні майбутнього фахівця. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів денної форми 
навчання, визначається навчальним планом і становить  (60 годин) від загального 
обсягу навчального часу на вивчення дисципліни (90 годин). У ході самостійної 
роботи студент має перетворитися на активного учасника навчального процесу, 
навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, 
вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, нести індивідуальну 
відповідальність за якість власної професійної підготовки. СРС включає: 
опрацювання лекційного матеріалу; опрацювання та вивчення рекомендованої 
літератури, основних термінів та понять за темами дисципліни; підготовку до 
практичних занять. 

6.1 Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіст
ь 

годин 

1. Вступ до навчального курсу. Завдання, предмет, 
джерела курсу. Структура навчального курсу. 
Літературні джерела навчального предмета 

8 

2. Фотожурналістика як система органів масової 
інформації 

8 

3. Види фотоінформації за способом сприйняття і за 
формою подання 

8 

4. Види фотожурналістики в Україні та світі. 
Фотожурналістика закордоном. Діаспорна 
фотожурналістика 

8 

5. Закони України, які регулюють діяльність 
фотожурналістів в Україні.  

8 

6. Аналітична фотожурналістика в розрізі сучасних 
ЗМІ 

8 

7. Перші спроби прихованих фотозйомок на теренах 
України. 

8 

8. Робота з фотоархівами 8 

9. Розширені можливості з редагування зображень і 
роботи з текстом 

8 

10. АРМ робочого місця фотожурналіста 6 

Разом  78 
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6. Індивідуальні завдання 

Завдання практичного характеру (опрацювання інформації та створення 
журналістських матеріалів). 

7. Методи навчання 

 За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення; наочні – презентація, ілюстрація; практичні – індивідуальні 
завдання, самостійна робота, практична робота.  

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, 
синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.  

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 
проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.  

Задіяно практикум, спрямований на вироблення навичок самостійної моральної 
орієнтації майбутніх журналістів у складних професійних ситуаціях.                                                     

                                             

8. Методи контролю 
 

Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. 
Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт, виконання 
індивідуальних завдань, поточного тестування.   

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий модуль 1 

МК1 
Змістовий модуль 2 

МК2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

 
5 10 10 10 10 5 10 10 10 20 10 10 20 100 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 не зараховано з можливістю  
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повторного складання 

0–34 не зараховано з обов’язковим  
повторним вивченням курсу 

10. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Фотожурналістика» включає: 
 

1. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Національного університету 
водного господарства та природокористування / [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/. 
2. Конспект лекцій і методичних вказівок на електронних носіях. 
3. Мультимедійні презентації та слайди. 
4. Нормативні документи Міністерства освіти і науки України. 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна література: 
1. Журналістський фах: Фотожурналістика: Методичні рекомендації . Київ. нац. 
ун-т ім. Т. Г. Шевченка / Укл. В.В. Гридчина. – К.: Інститут журналістики, 2012. – 60 

c.   

2. Трачун О. Історія української фотографії. – К.:, 2014. - 255 с.  
3. Трачун А. Фотографія в Україні. – Х.:, 2010. - 212 с.  
4. Михайлин І.Л. Основи журналістики: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] - 5-

те вид., переробл. та доп. - К. : Центр учбової л-ри, 2011. - 494 с.  
5. Потятиник Б. Інтернет-журналістика. – Львів., 2010. – 246 с.  
6. Гід журналіста / упоряд. Лазарєва А. – К., 1999. – 96 с.  
7. Різун В.Теорія масової комунікації. – К.: ВПЦ Київський університет,  2008. – 

180 с.  
8. Дмитрієв М. Початок репортажної фотографії.  - М .: АРТ-РОДНИК, 2012.  
9. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. Підручник. – Львів: 
ПАІС, 2008. – 270 с.   

Додаткова література: 
10. Digital cultures. Understanding new media / [edit. by G. Creeber, R. Martin]. – 

Maidenhead, Berkshire: Open University Press, 2009. - 205 p.  

11. Frost C. Media Ethics and Self-regulation. — Harlow, 2000. – 112 с.  

12. Moores S. Thinking about Media and Communications. — L.; N. Y., 2005. – 110 с.  
16. Агафонова Н. Экранное искусство: художественная и коммуникативная 
специфіка . — Минск: БГУ культуры и искусств, 2009. — 273 с.  
17. Алфьорова З. Екранна форма новітньої доби в контексті мультимедійності. 
Культура України. — Харків: Вид-во ХДАК, 2014. — Вип. 47. — С. 156-162 

18.  Анатомия рекламного образа / [под. общ. ред. А. В. Овруцкого]. – С.-Пб.: 
Питер, 2004. – 224 с.  

19. Арквілла Д., Ронфельдт Д. Мережі і мережеві війни. – К., 2005. – 350 с.  
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20. Аронсон Э. Общественное животное : введение в социальную психологию / Э. 

Аронсон; [пер. с анг. Н. Миронов, С. Рысев]. – 7-е. изд. – М.: Прайм-Еврознак, 1998. 
- 517 с.  
21. Вершинская О. Н. Информационно-комуникационные технологии и общество. 
— М., 2007. – 234 с.  
22. Дайсон Е. Життя за добу Інтернету. Release 2.1. – К., 2002. – 343 с.  

23. Дмитровський З.Є. Телевізійна журналістика. – Львів., 2009. – 224 с.  
24. Дорошева Н. Все, что Вы хотели знать о некоммерческом секторе, но боялись 
спросить:  Пособие для журналистов. – М., 2002.   
25. Еллюль Ж. Техніка або виклик століття / Сучасна зарубіжна соціальна 
філософія : хрестоматія . – К.: Либідь, 1996. – С. 25 – 57.  

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. 6 базовых схем освещения, которые должен знать каждый фотограф // 
http://www.si-foto.com/6-bazovyih-shem-osveshheniya-kotoryie-dolzhen-znat-

kazhdyiy-fotograf/ 

2. Лепехин С. Правило золотого сечения. Семь интересных фактов, о которых вы 
не знали. //http://lepser.ru 

3. Омилаев А. Преимущества длинной выдержки // 
http://www.delayfoto.ru/osnovy-foto/preimushhestva-dlinnoj-vyderzhki.html 

4. Омилаев А.Фото отражатели – незаменимые помощники фотографа// 
http://delayfoto.ru/home-studio/foto-otrazhateli-nezamenimye-pomoshhniki-

fotografa.html 

5. Шаповал Ю. Г. Фотожурналістика: навч. посіб. - Рівне: Волин. обереги, 2007. // 
http://on-libr.info/index.php/2009-10-20-11-46-46/6-shapovalfotojurnalistyka 

6. Основные типы объективов // http://delayfoto.ru/home-studio/osnovnye-tipy-

obektivov.html 

7. Максимович М. Фотоілюстрація у газеті // 
http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/publications/visnyk26/Statti_Maxymovych.ht

m 

8. Черняков Б.І. Бібліографічний список // 
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1397 

9. Заїка Н.М. Фотографія у газеті: елемент оформлення чи самостійна 
журналістська робота // http://j-

school.kiev.ua/images/uploads/textblog/08_4_Zaika_Natalia_dyplom2008.pdf 
10. Гвоздев В. Свобода слова: тенденції становлення й розвитку // 

http://volodymur.livejournal.com/ 

11. Нери Г. Фотожурналистика сегодня // http://www.ikar.kiev.ua/article/photo-

journalizm.html 
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