
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

«ФОТОНАТУРАЛІСТИ» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Із винайденням фотографії людство отримало універсальний засіб 

пізнання світу. Особливе значення має фотографія в біології і екології.  

Існуючі програми фотогуртків різного спрямування пропонують 

використовувати для фотозйомки плівкові фотоапарати. Нові цифрові 

технології стрімко входять в повсякденне життя. Цифрова фототехніка з 

кожним роком стає все доступнішою, але це не призводить до покращення 

знімків юних фотографів. Це пояснюється уявною простотою отримання 

зображення за допомогою автоматичної фотокамери, і відсутністю знань з 

основ фотомайстерності. 

Навчальна програма „Фотонатуралісти” реалізується у гуртках еколого-

натуралістичного напряму та спрямована на вихованців віком 12-16 років. 

Особливістю програми є поєднання навчання фотомайстерності з біологічною 

та екологічною освітою.  

Навчальна програма передбачає два роки навчання:  

І рік  – початковий рівень – 144 години на рік, 4 години на тиждень; 

ІІ рік  – основний рівень – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень.  

Кількісний склад гуртка — 12 – 15 вихованців. 

Мета програми – формування екологічної свідомості вихованців у 

процесі ознайомлення з основами фотомистецтва.  

Основні завдання: 

 ознайомити вихованців з основами фотографії, найпоширенішою 

фотоапаратурою й обладнанням, жанрами фотографії; 

 розвивати  логічне мислення, спостережливість, творчу уяву; 

 створити умови для творчої самореалізації; 

 сприяти професійному самовизначенню. 

Особлива увага у програмі приділяється фотографії як одному з  методів 

еколого-просвітницької роботи. 

У процесі занять гуртківці поступово переходять від простих видів зйомок 

та способів обробки фотографій до більш складних. 

На першому році навчання вихованці ознайомлюються з історією розвитку 

фотографії як одним із видів мистецтва, вчаться працювати з різними 

фотоапаратами та допоміжним обладнанням. Крім того, діти здобувають 

початкові знання з обробки фотографій за допомогою графічних редакторів 

«Photoshop», «Coral», «Paint». У процесі навчання вихованці гуртка набувають 



практичних навичок у використанні цифрових фотоапаратів і допоміжного 

обладнання при фотозйомці. 

Практичне фотографування гуртківці розпочинають після бесіди про 

композицію фотокадру. Вони знайомляться з різноманітними жанрами 

фотографії (натюрморт, пейзаж, репортаж, графіка, портрет, макро- зйомка, 

предметна фотозйомка).  

На другому році навчання вихованці ознайомлюються з більш складними 

технологіями фотозйомки, з поняттями документальної та художньої 

фотографії, можливостями, які надає графічний редактор «Photoshop». 

Гуртківці знайомляться з роботою фотобанків і фотостоків і особливостями 

підготовки робіт для них, самостійно працюють над вибором сюжетів зйомки 

та їх назвами. Вихованці постійно працюють над створенням власного 

фотоархіву і  портфоліо.   

Навчальний процес має творчий характер. Вихованці вчаться проектувати і 

створювати сюжети зйомки для демонстрації результатів під час проведення 

фотоконкурсів і фотовиставок різних рівнів. Працюючи над колективними 

завданнями, юні фотонатуралісти виконують окремі частини спільної 

композиції, працюють над створенням фотогербарію, ентомологічної 

фотоколекції. Це згуртовує колектив гуртка: діти розуміють, що від якості 

роботи кожного залежить кінцевий результат.  

Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. При викладенні 

матеріалу використовуються різні методи навчання, серед них: пояснювально-

ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація тощо) та проблемно-

пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові). 

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна 

робота, в тому числі при підготовці до фотоконкурсів та фотовиставок.  

Програмою передбачено також екскурсії, походи в природу, відвідування 

фотовиставок і фотостудій, фото-пленери, знайомство з фотографами-

професіоналами і фотоаматорами. 

Контроль за засвоєнням вихованцями гуртка навчальної програми 

здійснюється через поточні перевірки знань та умінь впродовж усього навчання 

і з урахуванням результатів участі в фотоконкурсах і фотовиставках різних 

рівнів. 

 

 

 

 

 

 



Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Тема Кількість годин 

теоретичних практичних 
усього 

Вступ  2 - 2 

Фотоапарати ХХІ століття 4 8 12 

Композиція кадру 12 18 30 

Жанри у фотографії 8 16 24 

Натуралістична фотографія  10 14 24 

Графічні редактори, типи 

графічних файлів. Основи 

графічного редактора «Photoshop» 

10 10 20 

Обробка фотографій в графічних 

редакторах. Створення наочних 

посібників.  

10 14 24 

Підготовка та проведення 

фотовиставки 
2 4 6 

Підсумок 2 — 2 

Разом 60 84 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1.Вступ (2 год.) 

Завдання і план роботи гуртка. Обладнання. Техніка безпеки. 

Історія виникнення й розвитку фотографії. Натуралістична фотографія і 

охорона природи. Етика і безпека фотографування в природі. Професійна етика 

фотографа. Конкурси анімалістичної  і натуралістичної фотографії в Україні і 

світі. 

 

2. Фотоапарати ХХІ століття (12 год.) 

Теоретична частина. Будова плівкових і цифрових фотоапаратів. Вибір 

категорії фотоапарата. Технічні характеристики матриці у цифрових 

фотоапаратах. 

Фокусна відстань, світлосила об’єктиву. Діафрагма, її призначення та 

практичне застосування. Чіткість та способи наведення чіткості. Витримка. 



Види затворів фотоапаратів і їх будова. Експозиція та її параметри, 

світлочутливість матриці (ISO) в цифровій фотокамері. 

Режими фотозйомки та кнопки прямого доступу. Меню настройок 

цифрового фотоапарату. Режими відеозапису. Модулі пам’яті та система 

живлення цифрових фотоапаратів. Використання «зума» і вбудованої лампи-

спалаху. Настройка яскравості монітора. Встановлення дати і часу. 

Пристосування камери під конкретного фотографа. 

Практична частина. 

Визначення глибини чіткості, виставлення діафрагми та витримки на 

фотоапаратах. Вправи з визначення експозиційних параметрів. Фотозйомка 

цифровою камерою у автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах 

фотографування.  

Використання меню настройок, режимів фотозйомки та кнопки прямого 

доступу під час пробних фотознімків. Використання «зума» та вбудованої 

лампи-спалаху під час зйомки. Настройка яскравості монітора. Встановлення 

дати і часу. Пристосування настройок камери для власних потреб. 

 

3. Композиція кадру (30 год.) 

Теоретична частина. Основні правила композиції: правило „золотого 

перетину”, лінійна та повітряна перспективи, психологія ліній, передача 

простору на площині, точки фотозйомки, рівновага в композиції. Способи 

передачі трьохмірності об’єкта в двохмірному зображенні, побудова 

різнопланової (ближній, середній і дальній плани) сюжетної фотографії.  

Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі. 

Процес збору та аналізу наукової інформації. Використання фотографії в 

дослідницькій роботі. Основні методи дослідницької фотографії. 

Значення методів фотографування, види фотографій. Фіксуюча та 

дослідницька фотографія. 

Практична частина. 

Фотографування. Перенесення зображення з фотоапарату на комп’ютер. 

Художні основи побудови кадру. Аналіз фотознімків, кадрування 

фотовідбитків. Формат кадру.  

Екскурсія на фотовиставку. Фотопленери. 

 

4. Жанри у фотографії (24 год.) 

Теоретична частина. Види зйомок (макро-, мікро- і стереозйомки, 

панорама тощо). Автопортрет. Портретна і спортивна зйомка. Зйомка 

натюрмортів, пейзажів і пейзаж-портретів (осінніх, зимових і весняних), 

архітектури.  



Туристична фотографія, фотографування для видавництв. Спеціальні 

методи збору інформації в біологічних та екологічних дослідженнях. Об’єкти 

фотографічних досліджень. Робота професійного фотокореспондента. 

Тоновий розподіл пікселів на знімку, гістограма.   

Практична частина. Зйомка різних сюжетів (портретів і автопортретів, 

спортивних змагань і вечірніх краєвидів, пейзажів і пейзаж-портретів, 

натюрмортів і панорам). Фотопленери, екскурсія до фотосалону. 

 

5. Натуралістична фотографія (24 год.) 

Теоретична частина. Макрозйомка в природному середовищі. 

Знайомство з фотографами-натуралістами. Правила фотографування рослин 

для фотогербаріїв. Основні прийоми фотозйомки комах для ентомологічних 

фотоколекцій.  

Умови праці фотографа-натураліста.  Фотозйомка в складних умовах. 

Корисні поради з фотозйомки. 

Практична частина. Фотографування в теплиці і  куточку живої 

природи. Робота над створенням фотогербарію, ентомологічної фотоколекції. 

Виконання дослідницьких завдань. Робота над індивідуальними 

дослідницькими проектами.  

Фото-пленери, екскурсія до фотостудії, музею природи, зустріч з 

фотографами-аматорами. 

 

6. Графічні редактори, типи графічних файлів. Основи графічного 

редактора «Photoshop» (20 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними функціями та засобами 

обробки фотографії. Растрова та векторна графіка. Прийоми роботи із 

«зображенням», його головні принципи. Колірні моделі. Сучасні графічні 

редактори.  

Вивчення технологічних можливостей графічного редактора Paint, 

основні прийоми роботи. Графічний редактор «CorelDraw», об’єкти та дії з 

ними. 

Ознайомлення з функціями програми «Photoshop». Можливість створення 

багатошарового зображення. Вивчення панелі інструментів. Робота над 

яскравістю та контрастом, кольорокорекція, спецефекти, усунення різних 

дефектів зйомки, застосування фільтрів. 

Практична частина. Обробка цифрових та відсканованих фотознімків,  

Коректування тону. Керування кольоровим балансом, яскравістю, насиченістю 

і відтінками кольору. Робота з функціями «фільтрування». 

Створення колажів. Робота з шарами на зображеннях. 



Використання додаткових функцій програми «Photoshop». Коректування 

знімків. Підготовка зображень до друку та публікації в Інтернеті.  

Виготовлення тематичних буклетів і плакатів.  

 

7. Обробка фотографій в графічних редакторах. Створення наочних 

посібників (24 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними функціями програм 

«Microsoft PowerPoint», «Windows Movie Maker», «Microsoft Office Publisher».  

Основні прийоми створення мультимедійних презентацій у програмі Microsoft 

PowerPoint. Шаблони оформлення та основні елементи слайдів. Вимоги що до 

створення презентацій в Pоwer Point. 

Можливості програми Windows Movie Maker. Принципи створення, 

редагування і монтажу відеороликів, слайд-шоу. Налаштування інтерфейсу 

програми. 

Практична частина. Створення  навчальних  відео - фрагментів, відео-

роликів, презентацій і слайд-фільмів. Виготовлення буклетів, з використанням 

власних фотоматеріалів на тему «Збережемо первоцвіти», «Допоможемо птахам 

перезимувати!», «Рідкісні рослини регіону». 

 

8. Підготовка та проведення фотовиставки (6 год.) 

Відбір фотографій для фотовиставки. Підбір назв для фотографій. 

Оформлення робіт та монтаж виставки. 

 

9. Підсумок (2 год.) 

Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

 історію виникнення та розвитку фотографії; 

 історію розвитку натуралістичної фотографії; 

 правила фотозйомки в природі; 

 основні частини фотоапаратів і їх призначення; 

 різновиди об'єктивів і що таке фокусна відстань та світлосила об’єктива; 

 режими фотозйомки; 

 складові процесу фотозйомки; 

 що таке діафрагма, чіткість, витримка; 

 основні види та правила підбору сюжетів фотозйомки; 



 види світлофільтрів і блендів; 

 технологію (стадії) процесу обробки фотознімків. 

 

Вихованці мають вміти: 

 використовувати меню та режими цифрового фотоапарата під час зйомки 

різних сюжетів; 

 користуватися світлофільтрами та блендами; 

 робити фотознімки різних жанрів; 

 аналізувати результати зйомки; 

 виготовляти тематичні буклети; 

 створювати фотогербарії, ентомологічні фото колекції. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

 підготовки та вибору фотографічного обладнання для різних видів 

зйомки; 

 проведення фотозйомки в різних умовах; 

 відбору робіт та оформлення фотовиставок; 

 використання фотозйомки у навчальному дослідництві. 

 

 

Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Тема 

 

 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1.Вступ 3 — 3 

 2. Допоміжне обладнання і аксесуари 

для фотозйомки. Обладнання 

фотостудії 

3 6 9 

  3. Фотозйомка в природі 9 27 36 

  4. Пейзажна фотографія   6 21 27 

 5. Документальна фотографія  6 24 30 

 6. Виразність природнього світла  6 21 27 

 7. Аналіз творчих робіт  3 9 12 

 8. Обробка фотографій 6 24 30 

9.Поглиблене вивчення графічного 

редактора «Photoshop» 
6 24 30 



 10. Технічні і правові питання 

фотографії. Підготовка фото для 

публікації.  

1 2 3 

 11. Підготовка та проведення 

фотовиставки 
3 3 6 

12.Підсумок 3 — 3 

Разом 55 161 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1.Вступ (3 год.) 

Теоретична частина. Завдання і план роботи гуртка на навчальний рік. 

Інструктаж із техніки безпеки. Знайомство з новими моделями фотоапаратів, 

апаратурою для друку.  

 

2. Допоміжне обладнання і аксесуари для фотозйомки. Обладнання 

фотостудії (9 год.) 

Теоретична частина. Лампа-спалах, будова, види та призначення. Види 

освітлення в павільйоні. Обладнання, необхідне для облаштування фотостудії. 

Фотофільтри, сонячні бленди, штативи, чохли, дистанційні пульти, обладнання 

для підводної фотозйомки. Обладнання для предметної фотозйомки. 

Обладнання для макрозйомки живих об’єктів. Телеконвертор, макро-

кільця та макрофільтри. Етика фотографа-натураліста. 

Практична частина. Фотографування з використанням різних 

фотофільтрів (градієнтний, поляризаційний, інфрачервоний, ND-фільтр). 

Встановлення та використання лампи-спалаху. Виготовлення рефлектора для 

вбудованого фотоспалаху. Облаштування фотостудії. Правила розташування та 

використання освітлювачів під час студійної зйомки.  

Штативи і фото з використанням подовженої витримки. Фотозйомка з 

дистанційним пультом. 

 

3. Фотозйомка в природі (36 год.) 

Теоретична частина. Безпека фотозйомки в природі. Особливості 

анімалістичної та флористичної фотографії.  Обліки птахів. Особливості зйомки 

орнітологічних фоторепортажів. Зйомка рослин з інтервалом. 

Техніка фотографування тварин в неволі (зоопарк, куточок живої 

природи). Особливості фотозйомки в складних умовах (дощова погода, низька 

температура, туман). Брекетинг експозиції, баланс білого.  

Практична частина 



Зйомка: в автоматичному режимі; з пріоритетом витримки або діафрагми; 

в ручному режимі. Обліки птахів, визначення видів за допомогою фотознімків. 

Фотографування тварин в куточку живої природи, зоопарку. 

Облаштування полігонів для зйомки тварин живого куточка.  

 

4. Пейзажна фотографія (27 год.) 

Теоретична частина.Ідеальний пейзаж. Фотографування з пріоритетом 

витримки або діафрагми, в ручному режимі. Програми для фокусування. 

Зйомка з інтервалом і автоспуском. Панорамна зйомка. Нічна фотозйомка, 

особливості фотографування місяця та зірок. 

Практична частина. Зйомка нічних краєвидів; пейзажів і пейзаж-

портретів (осінніх, зимових і весняних). Редагування та стирання знімків на 

фотокамері. Особливості підготовки знімків для фотостоків та фотобанків. 

Використання мультиекспозиції у художньому фото та предметній зйомці. 

Настройка яскравості та чіткості. Послідовна та панорамна зйомка. 

Зйомка з інтервалом і автоспуском. Фотопленери. 

 

5. Документальна фотографія (30 год.) 

Теоретична частина. Фотографи-документалісти. Фотожурналістика і 

репортажна фотографія. Фотопроекти. 

Щоденник фотозйомок, методика ведення. Фіксація періодизації річного 

колообігу природи через ведення фотокалендаря природи. 

Практична частина.  Зйомка спортивних змагань і масових заходів.  

Техніка фотозйомки в дощову погоду, застосування чохлів для фотоапаратури. 

Фотопленери, екскурсія у фотосалон. Ведення щоденника фотозйомок під час 

екскурсій і походів.  

 

6. Виразність природнього світла (27 год.) 

Теоретична частина. Вплив світла на фотографію, поняття світлотіні. 

Жорстке та м`яке світло. Верхнє, бокове, фронтальне та контрове світло. 

Тональність кадру. Рефлекси. Натюрморт з природним світлом. 

Редагування та стирання знімків. Запис пробних відеороликів. Настройка 

зображення та редагування відеозаписів. Відтворення знімків і відеозаписів по 

телевізору та на комп’ютері.  

Практична частина.  Пошук різних світлових малюнків. Робота з світлом 

різних напрямків. Пошук локації с цікавим світлом. Зйомка натюрморту з 

природним світлом. Запис відеороликів. 

 

7. Аналіз творчих робіт (12 год.) 



Теоретична частина.Вимоги до робіт для фотоконкурсів. Результати 

зйомки: серія або набір кадрів. Форми проведення фотовиставок. Складові 

успіху у фотографії. «Вуличні» виставки як форма аналізу фоторобіт.  

Практична частина.Оцінювання результатів зйомки. Аналіз фоторобіт 

майстрів та членів гуртка. Організація «вуличної» фотовиставки. 

 

8. Обробка фотографії (30 год.) 

Теоретична частина. Мета обробки фотогафій. Основні програми для 

обробки зображень. Способи сортування та впорядкування фотографій у різних 

редакторах. Способи кольорокорекції. Кадрування та швидка ретуш. 

Розміщення копірайту на фотографії.  

Практична частина. Обробка фотознімків. Розробка копірайту. 

Екскурсія на фотовиставку. 

 

9. Поглиблене вивчення графічного редактора «Photoshop» (30 год.) 

Теоретична частина. Ефекти «Photoshop». Способи виготовлення 

фотоколажів і фотомонтажів, створення панорам. Основні способи обробки 

фотознімків різних жанрів. Трансформування, пластика. Створення пресетів 

для прискорення роботи. Варіанти переводу зображення в чорно-біле. Робота з 

фоном, заміна та створення нового фону. Фактурність зображення. Розширення 

динамічного діапазону. Техніка «HDR». Художня ретуш. Фотокнига, основи 

дизайну. 

Практична частина.  Виготовлення фотоколажу та фотомонтажу. Трюки 

та ефекти, які можна зробити за допомогою графічного редактора «Photoshop». 

Обробка фотознімків, зроблених у автоматичному режимі, в режимах з 

пріоритетом витримки або діафрагми. Удосконалення фотознімків послідовної 

та панорамної зйомки; зйомка з інтервалом і автоспуском; пейзажів і пейзаж-

портретів, портретів і автопортретів, спортивних змагань і вечірніх краєвидів. 

Використання техніки «HDR». Редагування фотознімків. Розробка макета 

фотокниги. 

Екскурсія на фотовиставку. 

 

10. Технічні і правові питання фотографії (3 год.) 

Теоретична частина. Профілактичне обслуговування фототехніки. Вибір 

локального сховища файлів. Архівація і резервне копіювання. Авторське право. 

Юридичні аспекти публікацій фото. Захист інтересів фотографа та моделі при 

проведенні фотозйомок. 

Практична частина. Карти пам’яті і диски, архівація файлів. Робота над 

портфоліо.  



11. Підготовка та проведення фотовиставки (6 год.) 

Відбір фотографій для фотовиставки. Підбір назв для кожної фотографії. 

Стилістика і оформлення: паспарту, рами, авторський підпис. Проведення 

фотовиставки. 

 

12.Підсумок (3 год.) 

Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

 як правильно встановити освітлення об’єкта при зйомці в студії; 

 принцип роботи та основні складові меню цифрового фотоапарата; 

 режими фотозйомки та відеозапису; 

 що таке слайд-шоу та додавання звучання до знімків; 

 як знімати, обробляти та редагувати фотознімки та відеоролики. 

 

Вихованці мають вміти: 

 використовувати зовнішні лампи-спалахи; 

 підбирати та знімати короткі відеоролики за допомогою цифрового 

фотоапарата; 

 обробляти та редагувати фотознімки та відеоролики; 

 обробляти отримані фотознімки за допомогою комп’ютерного 

програмного забезпечення; 

 проводити фотозйомку в польових умовах. 

 виготовляти тематичні фотолистівки, фотоплакати, буклети, плакати, 

презентації з використанням власних фотоматеріалів. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

 проведення обліків птахів, ведення фоторепортажів; 

 ведення фото-календаря природи; 

 створення  особистого портфоліо фоторобіт; 

 створення презентацій, відеороликів, буклетів; 

 участі у Всеукраїнських конкурсах «В об’єктиві натураліста» та 

«Рhotonature».  

 

 

 



ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

Основне обладнання К-ть, 

шт. 

Обладнання 

приміщення 

К-ть, 

шт. 

Цифрові фотоапарати 15 Принтер (кольоровий) 1 

Лампи-спалахи 3 Сканер 1 

Комп’ютери з програмним 

забезпеченням «Photoshop», 

«Coral Draw», «Microsoft 

PowerPoint», «Windows Movie 

Maker», «Microsoft Office 

Publisher» 

6 

Столів 7 

Освітлювачі студійні 4 Стільців 15 

Штативи для фотоапаратів 6 Стенди для 

фотовиставок 

7 
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