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Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/dig.foto
Інформація про курс Лекційний матеріал курсу «Цифрова фотографія» охоплює історію розвитку

фотографії, технічні можливості фотокамер, особливості експозиції
(діафрагма, витримка, ISO) та композиції кадру, види фотографіки. Практичні
заняття передбачають набуття навиків фотографування у напівавтоматичних
(Av, Tv) та ручному (M) режимах при створенні постановочних та
репортажних фотографій, ознайомлення з творчістю відомих фотографів
світового рівня та досвідом місцевих, зокрема у межах запланованих ними
майстер-класів у фотостудіях чи на пленерах.

Коротка анотація курсу Дисципліна «Цифрова фотографія» є дисципліною вільного вибору студентів
спеціальностей Університету для бакалаврів, яка викладається в 7 семестрі в
обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою
ECTS).
Як теоретичний, так і практичний курси побудовані таким чином, що
припускають доповнення, корегування, уточнення та пропозиції.

Мета та цілі курсу Метою курсу є вивчення історії розвитку та видів фотографії на творчому
досвіді відомих фотографів, функціональних особливостей фотокамер та
здобуття практичних умінь та навиків фотографування при створенні
художньої фотографії у напівавтоматичних та ручному режимах.
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Тривалість курсу загальна кількість годин - 68;
аудиторні години - 32 (лекції - 16, практичні - 16);

Обсяг курсу самостійна робота -58 год.
Очікувані результати

навчання
Після завершення цього курсу студент повинен :
вміти:

- основні поняття та термінологію курсу;

- історію зародження та розвитку фотографії;

- особливості традиційної та цифрової фотографії;

- стилі фотографії та творчість провідних світових фотографів;

- будову фотокамери та її функціональні особливості;

- види та функції об’єктивів;

- процеси експозиції та особливості режимів фотографування;

- типи і прийоми фотографіки.

Ключові слова Фотографія, витримка, діафрагма, ISO, об’єктив, світлочутливість, спалах.
Формат курсу Очний

Підсумковий контроль,
форма

залік

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з біології, географії,
фізики, хімії, математики.

Навчальні методи та
техніки, які будуть

використовуватися під
час викладання курсу

пояснення, розповіді, бесіди, дискусії, наочні методи (ілюстрацій,
презентацій), індивідуальні завдання, опрацювання літератури та інших
джерел

Необхідне обладнання Використовується обладнання, виходячи з особливостей навчальної
дисципліни, а саме: цифровий та аналогові фотоапарати, допоміжне
фотообладнання, мультимедійний проектор, ноутбук.

Критерії оцінювання Курс містить декілька форм контролю знань: контрольна робота у вигляді



(окремо для кожного
виду навчальної

діяльності)

тестових завдань після завершення лекційного курсу; поточне оцінювання
практичних робіт; взаємоаналіз виконаних завдань студентами за чітко
визначеними критеріями оцінювання; підсумовуючий кафедральний огляд
блоку практичних робіт. По завершенні семестру – залік.

Питання до заліку чи
екзамену.

Опитування Опитування проводиться у формі письмового тестування.

Завідувач кафедри
ґрунтознавства і географії ґрунтів, професор Позняк С.П.


