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Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, 

замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:  

03035, м. Київ, вул. Урицького, 36. 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і 

науки України. 

Телефон: (044) 248-91-16 
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*Примітка  

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, 

тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних 

технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.  

 
 



Загальні положення 

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії код 7344 Фотограф 

(фотороботи) 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону 

України «Про професійно-технічну освіту» та Постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої 

робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів 

професійно-технічної освіти» та  є обов’язковим для виконання всіма 

професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, 

установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку 

(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх 

підпорядкування та форми власності. 

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного 

навчання на 3-й розряд становить  817 годин, на 4-й – 566 годин, на 5-й – 

424 години, на 6-й – 314 годин. 

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної 

професійної підготовки  встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, 

якої набуває учень, що визначається робочим  навчальним планом. 

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін 

професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для 

первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при 

цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за 

рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача 

документа про присвоєння робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені 

за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до 

вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників 

робітничих кадрів тощо. 

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення 

предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика 

і культура спілкування» тощо). 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на 

основі кваліфікаційної характеристики професії Фотограф (фотороботи)  

(Випуск 82 «Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів», Розділ  

«Робітники» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 

від 25.10.2004 № 729), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних 

технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей  

галузі,  потреб  роботодавців  і  містить  вимоги  до рівня знань, умінь і 

навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до 

кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 

«Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними 

для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства 



праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-

технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального 

часу, відповідно варіативний компонент – від 20 %. 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, 

передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної 

освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 

6 академічних годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється 

залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із 

законодавством. 

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, 

засновники  організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і 

вихідний  контроль  знань, умінь та  навичок учнів (слухачів), їх 

кваліфікаційну  атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та 

об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та 

навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.     

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації  

робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється 

вхідний  контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади,  що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади. 

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти 

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у 

відповідній галузі. 

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише 

після навчання і перевірки знань з охорони праці. 

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного 

на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт 

розробляється професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання. 



Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.  

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно 

пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та 

видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. 

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження 

зразків документів про професійно-технічну освіту». 

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному 

навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за 

результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-

кваліфікаційного розряду, видається про присвоєння (підвищення) 

робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного  

навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють  (або забезпечують) 

підготовку  (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 7344  Фотограф (фотороботи) 

 

2. Кваліфікація: фотограф 3-го розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

техніку фотозйомки на документи й основні схеми освітлення; 

раціональне використання майданчика;  

рецептуру проявляючи та фіксуючих розчинів, що застосовуються для 

обробки чорно-білих негативних фотоматеріалів;  

обладнання, яке використовується під час зйомки;  

будову чорно-білих фотоматеріалів;  

технологію обробки чорно-білих негативних і позитивних 

фотоматеріалів;  

характеристику світлочутливих фотоматеріалів;  

будову кольорових фотоматеріалів;  

принципи роботи з контрольно-вимірювальною апаратурою для 

визначення експозиції;  

техніку фотозйомки на документи й основні схеми освітлення; правила 

організації освітлення;  

первинні навички графічних редакторів;  

обслуговування фототехніки та її параметри.  

 

Повинен вміти:  

виконувати фотозйомку для документів у павільйоні;  

репродукцію зі штрихових плоских оригіналів;  

зарядку касет і фотоапаратів різних систем негативними матеріалами; 

проявлення, фіксування, промивку і сушіння чорно-білих негативних 

фотоматеріалів;  

виготовлення проявляючих та фіксуючих розчинів;     

ретушування і фотодрук знімків для документів;  

упорядкування негативів за замовленнями;  

первинну обробку цифрових файлів за допомогою графічних 

редакторів.  

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 



раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

дотримуватися норм технологічного процесу; 

не допускати браку у роботі; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків;  

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.  

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів кваліфікації 

осіб 

5.1. При вступі на навчання 

Повна або базова загальна середня освіта. 

5.2. Після закінчення навчання 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Фотограф (фотороботи) 3-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника  
Надання інших видів послуг. Надання інших індивідуальних послуг. 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 

 



 

Типовий навчальний план 

 

Професія: 7344 Фотограф (фотороботи) 

 

Кваліфікація: фотограф 3-го розряду 

 

Загальний фонд навчального часу: 847 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 74 8 

1.1 Основи правових знань 17  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 17  

1.3 Інформаційні технології 18 8 

1.4 Правила дорожнього руху 8  

1.5 Резерв часу 14  

2 Професійно-теоретична підготовка 251 43 

2.1 Технології фоторобіт 102 26 

2.2 Охорона праці 30  

2.3 Фотообладнання 66 11 

2.4 Матеріалознавство  30 6 

2.5 Основи психології та професійної етики 23  

3 Професійно-практична підготовка 484  

3.1 Виробниче навчання 246  

3.2 Виробнича практика 238  

4 Консультації 30  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна кваліфікаційна атестація при 

продовженні навчання) 

8  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 817 51 
 



Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин  

 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Право – соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та 

ознаки правової держави 

1  

2. Конституційні основи України 5  

3. Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються 
1  

4. Господарство і право 3  

5. Праця, закон і ми 2  

6. Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 
2  

7. Злочин і покарання 2  

8. Правова охорона природи. Охорона природи - 

невід'ємна умова економічного та соціального 

розвитку України 

1  

 Всього годин: 17  

 

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави 

Право у житті кожного з нас. Право – цінність, одна із засад 

державного і суспільного життя. Принципи права, його провідні 

основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і 

правопорушення. Юридична відповідальність. 

 

Тема 2. Конституційні основи України 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

становище громадян України, їхня рівноправність. 

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на 

повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість 

житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне 

життя тощо. 

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через 

вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. 

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган 

державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок 



роботи. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та 

його повноваження. Припинення повноважень Президента України. 

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої 

влади. 

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в 

Україні винятково судами. Система судів в Україні. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, 

його система та повноваження. 

 

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні 

правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. 

Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин. 

 

Тема 4. Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні 

господарських відносин. Система господарського права. Господарське 

законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. 

Правове становище господарських організацій. Правове становище 

підприємств і об'єднань. 

Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які 

використовуються для розв'язання господарських спорів. 

 

Тема 6. Праця, закон і ми 

Право громадян України на працю. 

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. 

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

 

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права у 

регулюванні відносин у сфері державного управління. 

 

Тема 8. Злочин і покарання 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального 

права. Злочин та інші правопорушення. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 

 

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна 

умова економічного та соціального розвитку України 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-

людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього 

середовища. 



Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 



Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин  

 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої 

економіки і підприємництва» 
1  

2. Галузева структура економіки України 2  

3. Науково-технічний прогрес і економічне 

зростання в галузі 
2  

4. Організація виробництва на підприємствах у 

сфері побутового обслуговування 
3  

5. Підприємство як суб’єкт господарювання 3  

6. Кадри підприємства  2  

7. Продуктивність праці 1  

8. Організація і оплата праці 3  

 Всього годин: 17  

 

Тема 1. Предмет, методи і завдання галузі економіки  

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». 

Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими 

конкурентоспроможними на ринку праці робітниками. 
 

Тема 2. Галузева структура економіки України 

Головні компоненти галузевої структури: виробничий та 

невиробничий.  

Поняття та класифікація галузей економіки України. Особливості 

формування галузевої економіки в регіоні. 

Побутове обслуговування населення. 

 

Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в 

галузі 

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). 

НТП в сфері побутового обслуговування. Основні напрями науково-технічної 

політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.  

 

Тема 4. Організація виробництва на підприємствах у сфері 

побутового обслуговування 

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності 

підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні 

принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва 

та їх характеристика. 



 

Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання 

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика 

підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції 

підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. 

 

Тема 6. Кадри підприємства 

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу 

підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на 

зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль 

ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів. 

 

Тема 7. Продуктивність праці 

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та 

методи її обчислення. 

 

Тема 8. Організація і оплата праці 

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, 

форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, 

бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх 

присвоєння. 

 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин  

 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інформація та інформаційні технології 2  

2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 12 6 

3. Мережні системи та сервіси 4 2 

 Всього годин: 18 8 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Поняття про інформацію та інформаційні технології. 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології  

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі 

оформлення та подання інформації.  

Розробка фірмового стилю. 

Мультимедійні технології. 

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення 

презентацій. Power Point.  

Adobe Lightroom, Adobe Photoshop.  

 Лабораторно-практичні роботи 
1. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія». 

2. Знайомство з інструментарієм  Adobe Lightroom. 

3. Знайомство з інструментарієм Adobe Photoshop. 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, 

корпоративні і глобальні мережі. 

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практичні роботи 
1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом 

професії).   

2. Створення публікації «Інновації в професії». 

 

 

 



 Типова навчальна програма з предмета 

«Правила дорожнього руху» 

 

№ 

з/п Тема 
Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Загальні положення, терміни та 

визначення  
1 

 

2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів  1  

3. 

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, 

осіб, які керують гужовим транспортом, і 

погоничів тварин 

1 

 

4. Регулювання дорожнього руху 1  

5. 
Рух транспорту, безпека пішоходів і 

пасажирів 
1 

 

6. Особливі умови руху 1  

7. 
Надання першої медичної допомоги під 

час дорожньо-транспортних пригод 
1 

 

8. 
Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху 
1 

 

 Всього годин: 8  

 

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення 

Загальні положення, терміни та визначення Закону України «Про 

дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього 

руху, що має створювати безпечні умови для всіх його учасників. 

Закон України «Про дорожній рух», про порядок вивчення різними 

групами населення Правилам дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та 

причини їх виникнення. 

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність 

обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил 

дорожнього руху. 

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху. 

 

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів 

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, 

які пересуваються в інвалідних візках без двигуна, керують велосипедом, 

мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо. 



Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у 

темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей 

дорогою. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої частини дороги. 

Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим 

проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди. 

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту. 

Правила посадки і висадки.  

Правила і обов’язки пасажирів при користуванні транспортними 

засобами. 

Дії пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді. 

 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують 

гужовим транспортом, і погоничів тварин 

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового 

транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання 

транспортних засобів. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. 

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух 

зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. 

Небезпечні наслідки порушення вимог руху велосипедами, мопедами, 

гужовим транспортом і прогоном тварин. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації 

дорожнього руху, їх класифікація. 

Дорожня розмітка та її значення у загальній системі організації 

дорожнього руху, класифікація розмітки. 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання 

дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. 

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що 

регулюють рух пішоходів. 

Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони, 

опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; 

рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, 

дорожніми знаками і розміткою. 

 

Тема 5. Рух транспорту, безпека пішоходів і пасажирів 

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька 

рядів. 

Взаємна увага – умова безпеки руху. 

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі 

світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил 

подання попереджувальних сигналів. 



Швидкість руху, дистанція та інтервал. 

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину 

шляху гальмування. 

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка. 

 

Тема 6. Особливі умови руху 

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда. 

Початкове навчання керуванню транспортними засобами. Навчальна 

їзда на дорогах. 

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів при русі в житловій зоні. 

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. 

Рух на автомагістралях і автобанах. 

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на 

гірських дорогах і крутих спусках. 

 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних пригод 

Визначення і термінове припинення дії фактора травмування, 

звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Надання 

першої медичної допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. 

Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспорту. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху 

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. 

Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. 

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди. 

  

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Технології фоторобіт» 

  

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

1. Роль фотографії у житті 2  

2. Історія розвитку фотографії 10  

3. 
Основи гігієни праці, виробнича санітарія, 

профілактика травматизму 
2 

 

4. Техніка фотографування 40 8 

5. Техніка фотозйомки для документів 6 2 

6. Технологія негативного процесу 6 2 

7. Технологія позитивного процесу  6 2 

8. 
Технологія фоторетушування негативів та 

позитивів класичним способом 
2  

9. 

Технологія  первинного фото ретушування 

цифрових файлів за допомогою графічних 

редакторів 

28 12 

 Всього годин: 102 26 

 

Тема 1. Роль фотографії у житті 

Роль фотографії у житті сучасного суспільства, її значення у мистецтві, 

науці, техніці. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою і 

програмою навчання з професії. 

 

Тема 2. Історія розвитку фотографії 

Зародження фотографії. Камера-обскура. Жозеф Нисефор Ньєпс, Луі 

Дагер, Вільям Талбот, Фредерік Скотт Арчер та інші першопрохідці 

фотографії та їх опити та розробки. Геліографія, дагеротипія, тальботипія, 

амбротипія, цианотипія. Перші фотографи, перші фотоательє Джордж Істмен 

та компанія «Кодак», шляхи розвитку фотографії у XIX і ХХ століттях. 

 

Тема 3. Основи гігієни праці і виробнича санітарія, профілактика 

травматизму 

Здійснення засобів з правильного влаштування, обладнання і 

утримання виробничих приміщень і лабораторій, гігієнічні нормативи. 

Раціональний режим праці і відпочинку. Режим робочого дня. Гігієнічні 

вимоги до робочого одягу, догляд за ним і правила його збереження. 

Санітарно-гігієнічні норми для виробничих приміщень, рівень шуму, 

освітлення робочих місць, температура повітря, вологість, гранично 



припустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. Санітарний догляд за 

приміщенням. 

Засоби захисту від ураження електричним струмом. Перша допомога 

при нещасних випадках. Перша допомога при порізах, ударах, переломах, 

електротравмах, отруюваннях, кровотечах, опіках і таке інших травмах. 

 

Тема 4. Техніка фотографування 

Основні операції фотографування та їх послідовність. Правила 

зарядження касет і фотоапаратів різноманітних систем і конструкцій. 

Правила поводження з фотоматеріалами під час зарядження. Визначення 

точки зйомки, встановлення фотоапарата. Техніка наведення на різкість, 

визначення глибини різкості.  

Основні схеми освітлення. Види освітлення в фото павільйоні: 

малююче, заповнююче, бокове, контрове, обрамлююче та моделююче. 

Робота з освітлювальними приборами.  Кадрування, значення експозиції. 

Розрахункові таблиці і експонометри та флеш метри. Вбудовані 

експонометричні системи. Техніка експонування. Використання допоміжних 

пристосувань під час фотозйомки. Особливості зйомки на цифрові камери. 

Вимоги до освітлення об’єкту зйомки. 

Лабораторно-практичні роботи 
1. Зарядження касет і фотоапаратів. 

2. Визначення точки зйомки, наведення на різкість.  

3. Визначення експозиції за допомогою таблиць та експонометрів. 

4. Визначенні експозиції за допомогою TTL. 

5. Робота з освітлювальними приборами. 

 

Тема 5. Техніка фотозйомки для документів 

Фотопавільйон та його призначення. Оснащення фотопавільйону для 

зйомки на документи. Необхідні освітлювальні прилади. Вибір 

фотоапаратури, фон та відстані до нього від об’єкту зйомки. Організація 

робочого місця фотографа. 

Спеціальні вимоги до зйомки та виготовлення знімків на різні види 

документів. Основні формати фотознімків для документів. Основні правила 

зйомки. Положення голови, фон, освітлення при зйомці на документи. 

Загальні вимоги до виготовлення фотовідбитків для документів. 

Розкладка цифрових фото на листі за допомогою графічних редакторів. 

 

Тема 6. Технологія негативного процесу 

Схема одержання негативного чорно-білого зображення. Устрій та 

обладнання фотолабораторії. Робоче місце лаборанта. Підбір рецептів 

проявників відповідно до виду та умов зйомки, а також експонованого 

матеріалу. Засоби проявлення за часом та візуальним контролем. Вплив 

температури проявника на градаційні якості негатива Фіксування негатива 

Остаточна промивка, сушіння негативів.  



Схема одержання негативного кольорового зображення. Приладдя та 

пристосування для кольорового фотопроцесу, технічні вимоги до них. 

Робочі розчини, режим обробки та засоби підтримки їх працездатності. 

Дотримання режиму обробки та температури розчинів.  

Лабораторно-практичні роботи  

1. Послідовність хіміко-фотографічної обробки експонованого 

чорно-білого негативу. 

2. Послідовність хіміко-фотографічної обробки експонованого 

кольорового негативу. 

 

Тема 7. Технології позитивного процесу 

Суть позитивного процесу, приміщення лабораторії, її устрій, 

освітлення та обладнання для позитивного процесу. Фотодрук контактним та 

проекційним способами. Використання експонометрів реле часу та іншого 

допоміжного обладнання.  

Технологія лабораторної обробки фотопаперів. Проявлення, 

фіксування, промивання та сушіння фотовідбитків. Технологія кольорового 

фотодруку. Схема отримання кольорового зображення на фотопапері 

адитивним і субтрактивним засобами. Кольоровий фотопроцес одержання 

фотовідбитків в міні лабораторіях. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Контактний засіб фотодруку. 

2. Проекційний засіб фотодруку. 

 

Тема 8. Технологія фоторетушування 

Загальні відомості про фоторетушування. Вимоги до якості 

фотовідбитків. Ретушування як засіб підвищення якості фотовідбитків. Види 

ретушування. Загальні відомості про будову людського черепа, анатомію 

обличчя і тіла та фактури шкіри. 

Техніка ретушування негативів та позитивів класичним способом.  

 

Тема 9. Технологія фото ретушування в графічних редакторах 

Ретушування  цифрових файлів за допомогою графічних редакторів. 

Комп’ютерні програми обробки зображень. Adobe Photoshop. Кадрування 

файлів.  Програма Adobe Lightroom та її можливості. Методика виправлення 

щільності та кольорового балансу. Ретуш шкіри та видалення недоліків 

обличчя та шкіри. Корекція фігури. 

Лабораторно-практичні роботи  

1. Ретушування  в фоторедакторах.  

2. Обробка в Adobe Lightroom та камера Raw.  

3. Первинна ретуш в Adobe Photoshop. 

4. Кадрування.  

5. Корекція щільності та кольорового балансу. 

6. Видалення дефектів шкіри. 

7. Корекція фігури. 



8. Виділення важливих фрагментів зображення. 

 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 4  

2. Основи безпеки праці у галузі 10  

3. Основи пожежної безпеки 4  

4. Основи електробезпеки 4  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 
4 

 

6. 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
4 

 

Всього годин: 30  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення 

охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і 

порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при 

підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон 

України «Про охорону здоров’я населення», Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон 

України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні 

договори і угоди». 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працюючих, галузеві стандарти. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, 

його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час 

роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важки та шкідливі умови 

праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Порядок забезпечення засобами 

індивідуального та колективного захисту. 

Державний та громадський контроль за охороною праці, відомчий 

контроль. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський 

контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і 



права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань 

охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і 

посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників 

засобами індивідуального та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і 

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання 

і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних 

захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та 

захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,  

методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. 

Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та 

устаткування, що відносяться до даної професії. 

Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального 

захисту. Захист від шуму, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних 

умов. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх виконання. 

Обов’язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження 

нещасних випадків та аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з 

приміщення і випадку аварії. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навальних закладів. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежно-небезпечних місцях; порушення правил 

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 



відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежно-небезпечні 

властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. 

Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнепальні речовини та матеріали: рідина, піна. Вуглекислота. Пісок, 

покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: 

пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установка для пожежогасіння, 

вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, 

використання на пожежі. Організація пожежної охорони в галузі. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрична промислова, статична й атмосферна. Особливості ураження 

електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. 

Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження 

людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість 

дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих з електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючи прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками.  

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні 

огляди 

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, 

гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори 

(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), шкідливі речовини, їх 

вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, 

біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності 

людини, викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці й відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками.  

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 



Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення 

та вентиляції.  

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. 

Щорічне медичне оглядання неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Основи анатомії людини.  

Послідовність, принципи надання першої допомоги: правильність, 

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо 

інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення,  правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з 

носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  

Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та 

штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  

електричним  струмом. 

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, ударах, 

вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу. Надання 

першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), шоку, тепловому та 

сонячному ударі, опіку, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Фотообладнання» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Фотографічна камера та її основні 

вузли і механізми 
12 2 

2. Класифікація фотоапаратів 14 3 

3. Фотографічна оптика 16 2 

4. Класифікація об’єктивів  16  

5. Приладдя для фотоапаратів 2 2 

6. 
Контактно-копіювальні станки та 

фотозбільшувачі 
2  

7. Лабораторне обладнання 4 2 

 Всього годин: 66 11 

 

Тема 1. Фотографічна камера та її основні вузли і механізми  

Світлонепрониклива камера. Камери-обскури.  

Будова корпусу фотоапарата. Видошукачі. Рамочні, дзеркальні та 

телескопічні видошукачі. Їх будова та порівняльна характеристика. 

Фотооб’єктив. Обробка лінз. Будова оптичного блоку. Діафрагма. Механізм 

фокусування об’єктива. Багатозахідні різьби. Відзнаки і написи на оправі. 

Фотозатвори, їх призначення та конструктивні особливості. Центральний, 

шторно-щільовий та ламельні затвори. Будова, призначення і особливості 

використання затворів. Самоспусковий пристрій. 

Транспортуючий пристрій і лічильник кадрів. Мірний валик, 

приймальна котушка, кнопка зворотної перемотки плівок.  

Лабораторно-практичні роботи 

1. Механізм фокусування об’єктива. 

2. Витримка та діафрагма.  

 

Тема 2. Класифікація фотоапаратів 

Ознака класифікації фотоапаратів за форматом кадру та засобом 

наведення на різкість. Великоформатні фотоапарати. Спосіб зарядки та 

використання. Середньоформатні фотоапарати, їх переваги та недоліки. 

Малоформатні фотоапарати. Їх різновидність і способи використання. 

Мініатюрні фотоапарати. 

Фотоапарати спеціального призначення. Специфіка використання. 

Цифрові фотоапарати. Їх асортимент та вибір. Кроп-фактор. Класифікація за 

розміром кадру. Малоформатні та середньо форматні цифрові камери. 

 



Лабораторно-практичні роботи 

1. Малоформатні фотоапарати. 

2. Середньоформатні апарати 

3. Цифрові фотокамери. 

 

Тема 3. Фотографічна оптика 

Види і характеристики лінз. Форми лінз та хід променів залежно від їх 

форми. Аберації оптичних систем. Сферична, кома, астигматизм, дисторсія 

та хроматична аберація. Конструктивні елементи об’єктива. Прості і складні 

оправи. Оправа об’єктива з центральним затвором. Види діафрагм. 

Технічні характеристики об’єктивів. Фокусна відстань, світлосила, 

відносний отвір, робочий відрізок, задній відрізок, кут поля зору та кут поля 

зображення. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Види і характеристики лінз. 

2. Асортимент та вибір об’єктивів до різних видів зйомки. 

 

Тема 4. Класифікація об’єктивів  

Нормальні об’єктиви. Фокусна відстань та кут зображення. Штатні та 

змінні об’єктиви. Ширококутні об’єктиви та Фіш-ай. Довгофокусні та 

телеоб'єктиви. Фотооптика для портретної зйомки. Об'єктиви з перемінною 

фокусною відстанню. Байонети різних виробників та марок фототехніки. 

Дзеркально-лінзові об’єктиви, їх відмінність від інших систем.  

Телезуми та спеціальні оптичні системи. Макрооб'єктиви та їх асортимент. 

 

Тема 5. Приладдя для фотоапаратів 

Фотоекспонометри, флешметри, спотметри, фотоспалахи. 

Світлофільтри. Спусковий тросик. Додаткові видошукачі. Далекоміри, 

бленди, подовжувальні кільця, перехідні, насадкові лінзи. Штативи. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Фотоекспонометри і робота з ними. 

2. Вибір експонометрів та їх характеристики. 

 

Тема 6. Контактно-копіювальні станки та фотозбільшувачі 

Контактно-копіювальні станки. Копіювальні прилади, їх будова та 

принцип роботи.  

Фотозбільшувачі та їх будова. Конденсорні та безконденсорні 

збільшувачі. 

 

Тема 7. Лабораторне обладнання 

Обладнання для обробки фотоплівок. Бачки, корекси, термометри, 

фото-годинники. 

Обладнання для позитивного процесу. Ліхтарі, кювети, пінцети. 

Сушильно-глянцевальні прилади та сушильні дії. Правила 

використання.  



Лабораторно-практичні роботи 

1. Обладнання для обробки негативних фотоматеріалів. 

2. Обладнання для обробки позитивних фотоматеріалів. 
 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Фотографія та її розвиток 2  

2. Будова фотоматеріалів 8  

3. Основні характеристики фотоматеріалів  4 2 

4. Асортимент фотоматеріалів 6  

5. 

Загальні відомості про технологію 

виробництва фотоматеріалів та їх 

зберігання  

4 2 

6. 
Загальні відомості про хіміко-

фотографічні розчини 
4  

7. Інструменти і матеріали для ретушування  2 2 

 Всього годин: 30 6 

 

Тема 1. Фотографія та її розвиток 
Фотографія та основні періоди її розвитку. Перше стійке зображення. 

Мокрий колодійний процес фотографії. Використання сухих желатинових 

шарів та їх винахідники. Розвиток сучасної фотографії в нашій країні та за її 

межами. 

 

Тема 2. Будова фотоматеріалів 

Класифікація фотоматеріалів. Срібловмістні та безсрібні фотошари. 

Класифікація за кольором, видом, форматом та призначенням. 

Будова мікрокристала галогеніда срібла. Кристалічна решітка та 

центри світлочутливості. 

Утворення центрів прихованого зображення під дією кванта світла. 

Спектральна чутливість галогеніда срібла. Сенсибілізація емульсії.  

Будова чорно-білих фотоматеріалів. Будова кольорових 

фотоматеріалів. Фізико-механічні властивості фотоматеріалів. 

 

Тема 3.Основні характеристики фотоматеріалів 

Основні властивості фотоматеріалів. Поняття про сенситометрію. 

Світлочутливість, контрастність, фотографічна широта, розподільна 

здатність, густина вуалі. Зернистість зображення та причини її виникнення. 

Визначення характеристик фотоматеріалу на характеристичній кривій. 

Особливості визначення характеристик кольорових фотоматеріалів. 

Лабораторно-практична робота 



Залежність параметрів експозиції від умов зйомки та технічних 

характеристик вибраного матеріалу. 

  

Тема 4. Асортимент фотоматеріалів 

Класифікація фотоматеріалів та їх особливості. Негативні 

фотоматеріали загального призначення. Негативні фотоматеріали для 

технічних та медичних цілей. Позитивні та оборотні плівки. Кольорові 

негативні, оборотні та монохромні плівки. 

Асортимент фотопаперів. Класифікація паперів за типом хімічного 

складу емульсії, контрастністю, густиною, структурою підкладинки, типом 

поверхні та форматом. Кольорові фотопапери ведучих фірм виробників. 

Фотоматеріали, виготовлені для аматорської зйомки. Фотоматеріали, 

виготовлені для професійної зйомки. 

 

Тема 5. Загальні відомості про технологію виробництва 

фотоматеріалів та їх зберігання 

Технологія виробництва світлочутливих емульсій. Загальні хіміко-

фотографічні якості желатина. Схема синтезу емульсії, її склад та поливання 

на підкладинки. Виготовлення основи для плівок та паперів. 

Виготовлення кольорових плівок та паперів.  

Умови та термін зберігання негативних та позитивних, чорно-білих, 

кольорових та монохромних матеріалів. 

Лабораторно-практична робота 

Умови та термін зберігання фотоматеріалів.  

Тема 6. Загальні відомості про хіміко-фотографічні розчини 

Водні речовини. Вимоги до води. Розчинність речовин. Засоби 

вираження концентрації розчинів. Хімічні речовини, які використовуються у 

фотографії.  

Призначення основних стадій негативного і позитивного процесу. 

Основні якості проявника: швидкість роботи, вуалююча здатність, 

величина коефіцієнту контрастності, світлочутливості, роздільної здатності, 

зернистості зображення та швидкість індукційного періоду. 

Збереженість та виснаженість проявляючих розчинів. Розрахунок 

подачі підсилюючих розчинів. Чорно-білі проявники для негативного та 

позитивного процесів. 

Ціль фіксування та його хімічна сутність. Класифікація і 

характеристики фіксажів. Приготування фіксуючих розчинів. Використання 

дубильних речовин у фіксажах.  

 

Тема 7. Інструменти і матеріали для ретушування 

Обладнання для ретушування негативів та позитивів. Ретушування 

олівцем та грифелем. 

Склад лаків для ретушування. Подрібнений пемзовий порошок та 

розтушовки. Технічне ретушування. Художнє ретушування. 



Використання колонкових пензликів для ретушування прозорими та не 

прозорими фарбами. 

Ретушування скребком. Ретушування за допомогою хімічних розчинів. 

Лабораторно-практична робота 

Ретушування олівцем та фарбами. 

 

 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Основи психології та професійної етики» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Вступ. Ділова етика. Основні правила 

етикету 
1  

2. Психологія у побутовому обслуговуванні 4 2 

3. Психологія спілкування 4 2 

4. Психологічні аспекти роботи фотографа 4  

5. 
Етична культура побутового обслуговування 

населення 
2  

6. Етика взаємовідносин у трудовому колективі 2  

7. 
Естетична культура побутового 

обслуговування населення 
2  

8. 
Виробнича та організаційна культура 

побутового обслуговування населення 
4  

 Всього годин: 23  

 

Тема 1. Вступ. Ділова етики. Основні правила етикету.  

Поняття про етику, її задачі і види. Поняття моралі, її функції і 

особливості. Основні правила ділового етикету.  

 

Тема 2. Психологія у побутовому обслуговуванні 

Поняття професійної психології. Загальні питання психології. 

Психологія особистості.  Загальні відомості про поведінку людини. 

Темперамент, риси характеру та фактори, що впливають на процес 

обслуговування, їх психологічні особливості.  

 

Тема 3. Психологія спілкування 

Функції, види і засоби спілкування. Стиль спілкування – головна умова 

культури обслуговування. Конфлікти із замовниками (відвідувачами). 

Різновиди конфліктів, стратегії розв’язання конфліктів. 

 

Тема 4. Психологічні аспекти роботи фотографа 

Психологічні типи замовників (відвідувачів).  

Психологічні особливості спілкування з особами різного віку і статі під 

час фотозйомки. Врахування темпераменту і характеру замовника. 

Психологія процесу обслуговування замовника (відвідувача). 

Важливість створення необхідного емоційного настрою коректними 

засобами. 



 

Тема 5. Етична культура побутового обслуговування населення  

Мораль і етика. Сутність, особливості професійної етики робітників 

побутового обслуговування. 

Кодекс професійної етики робітників побутового обслуговування 

населення. 

Культура спілкування із замовником (відвідувачем). Мовна культура.  

Етика реклами. 

 

Тема 6. Етика взаємовідносин у трудовому колективі. 

Міжособистісні відносини в групі. Культура службових відносин. 

Роль керівника в становленні міжособистісних відносин в колективі.  

Правила етики службових відносин. 

Моральні вимоги і взаємовідносини в колективі. 

 

Тема 7. Естетична культура побутового обслуговування населення 
Естетика та її роль у підвищенні культури побутового обслуговування 

населення. Технічна естетика. Дизайн. Значення оформлення і дизайну 

фотостудії під час фотозйомки. 

Естетика зовнішнього оформлення підприємства. Естетика побутових 

послуг. Естетика зовнішнього вигляду робітника служби побуту. 

Естетика реклами.  

Роль мистецтва у побутовому обслуговуванні населення. 

 

Тема 8. Виробнича та організаційна культура побутового 

обслуговування населення 

Поняття про виробничу культуру. Взаємозв’язок якості праці і якості 

послуг. Поняття про організаційну культуру. Етикет робітників контактної 

зони.  

Удосконалення праці робітника контактної зони. Нові види послуг і 

прогресивні засоби обслуговування населення.  

Етичні та психологічні питання, що виникають під час організації та 

участі у фотовиставках, вернісажах, прес-конференціях тощо.  

 

 

 



Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія: 7344 Фотограф (фотороботи) 
 

Кваліфікація: фотограф 3-го розряду 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

  І. Виробниче навчання  

1. Вступне заняття  2 

2. Безпека праці і пожежна безпека в навчальних 

майстернях 

4 

3. Екскурсія на підприємство 6 

4. Вивчення фотоапаратури та освітлювального 

обладнання 

36 

5. Освоєння процесів фотозйомки 30 

6. Комп’ютерна обробка цифрових файлів  72 

7. Фотозйомка для документів   30 

8. Освоєння різних видів фотозйомки 66 

 Всього годин: 246 

 ІІ. Виробнича практика  

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки  

7 

2. Самостійне виконання робіт на робочому місці 

фотографа 

3 розряду 

224 

 Кваліфікаційна пробна робота 7 

 Всього годин: 238 

 Загальна кількість годин: 484 

 

І. Виробниче навчання 

 

Тема 1. Вступне заняття 

Навчально-виробничі і виховні задачі навчання. 

Зміст професії. Її роль у сучасному економічному і культурному 

розвитку нашої держави. Роль фотографії в побутовому обслуговуванні та 

мистецтві регіону. 

Зміст праці, етапи професійного зросту і трудового становлення 

робітника. 

Підприємство замовник, його професійні традиції. Приклади роботи 

випускників училища на базових підприємствах. 

Ознайомлення учнів/слухачів з майстернею. Розстановка 

учнів/слухачів на робочих місцях. Ознайомлення учнів з порядком 

одержання й здачі інструментів та приладів.  



Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці й 

правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях. 

Форми стимулювання праці учнів. 

 

Тема 2. Безпека праці і пожежна безпека в навчальних майстернях 

Правила і норми охорони праці в навчальних майстернях. 

Вимоги безпеки до фотообладнання, лабораторного обладнання і 

виробничого процесу, основні небезпечні виробничі фактори, що виникають 

при роботі в майстернях (електроток, падіння, гострі деталі та хімічні 

речовини і інше). 

Правила безпеки праці при роботі з фоторозчинами. 

Причини травматизму. Види травм. Способи запобігання травматизму.  

Пожежна безпека. Причини пожеж у навчальних майстернях, 

фотолабораторіях та інших приміщеннях навчальних закладів. Засоби 

попередження пожеж. Заходи перестороги при користуванні 

пожежонебезпечними розчинами и газами.  

Правила поводження учнів/слухачів при пожежі, порядок виклику 

пожежної команди. Користування первинними засобами пожежогасіння. 

Засоби для забезпечення пожежної безпеки, шляхи евакуації. 

Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування 

електронагрівальними і освітлювальними приладами, електроінструментами; 

заземлення електроприладів, відключення електричного струму. 

Можливість дії електричного струму технічні способи захисту, умови 

зовнішнього середовища, знаки і написи безпеки, захисні прилади. 

Види електротравм, надання першої допомоги. 

 

Тема 3. Екскурсія на підприємство 

Інструктаж з охорони праці, правила поведінки під час екскурсії. 

Навчально-виховні задачі. 

Види послуг, що надають підприємства побутового обслуговування, з 

приймальними пунктами, з фотоапаратурою, обладнанням та освітленням 

фотосалону. 

Ознайомлення з фотоматеріалами, які використовуються на 

підприємстві. 

Технології обробки цих матеріалів та обладнання для виготовлення 

готової продукції. 

Фірми-виробники обладнання та матеріалів, якими користуються 

робітники  підприємства-замовника. 

Економічні засоби, що дозволяють з успіхом працювати підприємству 

в умовах зростаючої конкуренції. 

Засоби охорони навколишнього середовища на підприємстві. 

Знайомство з кращими працівниками підприємства та їх творчими 

здобутками. 

Перспективні технологічні та творчі напрямки підприємства в 

фотобізнесі. 



Підсумок результатів екскурсії. 

 

Тема 4. Вивчення фотоапаратури, освітлювального обладнання 

навчальної майстерні та обладнання фотолабораторії 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

  Ознайомлення зі складом фотоапаратів різноманітних конструкцій, які 

використовують на фотопідприємствах, і пристосувань до них. 

Вправи  
1. Опробування механізмів фотоапаратів у дії. Набуття навичок роботи 

з фотоапаратами шкальними, шкально-дальномірними та дзеркальними 

різних модифікацій.  

2. Вивчення обладнання павільйону, штативів та інших приладів для 

фотозйомки. Вивчення освітлювальних приладів, електромереж, вимикачів, 

рубильників і інше електрообладнання. Апробування в дії освітлювальних 

приладів. 

3. Вивчення складу освітлювальних приладів і принципу роботи 

пультів дистанційного керування. 

 

Тема 5. Освоєння процесів фотозйомки 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорона 

праці, сучасні технології, інструменти і пристосування.  

Вправи  
1. Зарядка касет і фотоапаратів. Вивчення основних операцій 

фотозйомки і їх послідовність 

2. Вибір точки зйомки, висоти, кута і ракурсу. Визначення відстані від 

фотоапарата до об’єкта зйомки. 

3. Наведення на різкість і діафрагмування об’єктива. Визначення 

розміру діафрагми в залежності від сюжету зйомки. 

4. Визначення експозиції. 

5. Удосконалення процесу зйомки та прийомів фотографування. 

Навчально-виробничі роботи 
Фотографування нескладних нерухомих, добре освітлених об’єктів. 

Удосконалення процесу зйомки та прийомів фотографування.  

 

 Тема 6. Комп’ютерна обробка цифрових файлів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорона праці 

при роботі з комп’ютером, сучасні технології, інструменти і пристосування.  

Вправи  
1. Ознайомлення з вимогами до програм комп’ютерної обробки. 

Ознайомлення з робочим середовищем Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, 

ACDSee Pro.  

2. Відпрацювання трудових прийомів з форматом NEF (RAW).  

Навчально-виробничі роботи 



Переведення цифрових файлів з формату NEF до JPEG за допомогою 

Adobe Lightroom та Camera Raw. Корекція кольору, ретуш шкіри. 

 

Тема 7. Фотозйомка для документів 
Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, охорони 

праці. Сучасні технології, інструменти і пристосування.  

Вправи 
1. Ознайомлення з вимогами до фотографій на документи. 

2. Відпрацювання композиції і освітлення при фотозйомці на 

документи. Виявлення зовнішньої схожості.  

3. Фотозйомка на різноманітні види документів з використанням 

фотоапаратів різних систем. 

Навчально-виробничі роботи 
Виконання зйомки на різні види документів з урахуванням вимог, щодо 

їх виготовлення. 

 

Тема 8. Освоєння різних видів фотозйомки 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорона 

праці, сучасні технології, інструменти і пристосування.  

Вправи  
1. Репродукційна зйомка. Репродукування штрихових плоских 

оригіналів малоформатними фотокамерами. Вибір фотоматеріалів для 

репродукування. 

2. Фотозйомка поза павільйоном.  

3. Зйомка в яскравий сонячний день.  

4. Зйомка у тіні, кадрування при зйомці.  

5. Зйомка невеликих груп, пейзажів та архітектури.  

6. Точка зйомки.  

7. Ракурс. 

Навчально-виробничі роботи 

Репродукційна зйомка схем, креслень, текстів тощо.  

Зйомка одиночних об’єктів, невеликих груп, пейзажів та архітектури в 

яскравий сонячний день та в тіні.  

 

ІІ. Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки 
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.  

Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт і організацією 

праці фотографа. 

Ознайомлення з пристосуваннями, обладнанням, фотоапаратурою. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт фотографа 3-го розряду 



Самостійне виконання робіт на робочому місці фотографа 3-го розряду 

у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням 

норм безпеки праці. 

Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог базового 

підприємства, організації, установи замовника кадрів а також з урахуванням 

спеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та 

сучасних методів праці розробляється безпосередньо у професійно-

технічному навчальному закладі з участю базового підприємства замовники 

кадрів організації, установи і затверджується в установленому порядку. 

 

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва за погодженням з 

підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт 

1. Зйомка на паспорт 4*5, особисту справу 6*9, 9*12. 

2. Зйомка жіночого погрудового портрету у павільйоні. 

3. Зйомка жіночого ростового портрету у павільйоні. 

4. Зйомка чоловічого погрудового портрету у павільйоні. 

5. Зйомка чоловічого ростового портрету у павільйоні.  

6. Зйомка парного портрету у павільйоні. 

7. Зйомка невеличкої групи 3-5 чоловік  у павільйоні. 

 



Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія:  7344 Фотограф (фотороботи) 

 

Кваліфікація: фотограф 3-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

 

1. Державний стандарт (ДСТУ), технічні умови, стосовно виконання 

фотографічних робіт. 

2. Історію розвитку фотографії. 

3. Фототехніку та оптику. 

4. Класифікацію фотоапаратів за форматом кадру та засобом 

наведення різкості. 

5. Класифікацію фотоматеріалів. 

6. Техніку фотозйомки на документ. 

7. Основні схеми освітлення. 

8. Вимоги до освітлення об’єкту зйомки. 

9. Основи студійного портрету. 

10. Призначення фотопавільйону. 

11. Техніку повітряної фотозйомки.  

12. Рецептуру проявляючих та фіксуючих розчинів, що застосовують 

для обробки чорно-білих негативних фотоматеріалів. 

13. Технологію обробки чорно-білих негативних і позитивних 

фотоматеріалів. 

14. Обладнання, що використовується під час зйомки.  

15. Будову чорно-білих  та кольорових фотоматеріалів. 

16. Технологію кольорового фотодруку. 

17. Сучасну цифрову фотографію та її відмінності від аналогової. 

18. Загальні відомості про фоторетушування. 

19. Первинні навички графічних редакторів. 

20. Сутність особливості професійної етики робітника побутового 

обслуговування. 

21. Правила безпеки під час роботи у фотолабораторії, у 

фотопавільйоні, на знімальному майданчику тощо. 

 

ВМІЄ: 

 

1. Дотримуватися правил і норм охорони праці в навчальних 

майстернях. 

2. Організовувати робоче місце. 

3. Виконувати репродукцію зі штрихових плоских оригіналів. 

4. Виконувати зарядку касет і фотоапаратів різних систем. 

5. Виконувати технологію основних операції фотозйомки і їх 

послідовність. 



6. Наводити на різкість, діафрагмування об’єктива.  

7. Визначати розмір діафрагми в залежності від сюжету зйомки. 

8. Визначати фокусну відстань до об’єкта зйомки.  

9. Визначати експозицію. 

10. Визначати освітлення фотолабораторії з використанням спеціальних 

ламп та фотоліхтарів 

11. Виконувати фотозйомку на різноманітні види документів з 

використанням фотоапаратів різних систем. 

12. Виконувати фоторепродукційну зйомку. 

13. Виконувати фотозйомку різноманітних портретів у павільйоні.  

14. Застосовувати технічне ретушування фото на документи та 

портрети. 

15. Коригувати світовий баланс знімку у Adobe Photoshop та Adobe 

Lightroom. 

16. Виконувати фотодрук проекційним засобом фотовідбитків різних 

форматів. 

17. Виконувати фотодрук репродукційних штрихових фотознімків. 

18. Виконувати первинну обробку цифрових файлів за допомогою 

графічних редакторів. 

19. Контролювати якість робіт. 

 



Міністерство освіти і науки України 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 
 

1. Професія: 7344  Фотограф (фотороботи) 

 

2. Кваліфікація: фотограф 4-го розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

техніку фотозйомки портретів;  

основи композиції;  

правила організації освітлення;  

характеристику фотокамер, що застосовуються, їх оптику, спеціальні 

репродукційні приставки, подовжувальні кільця й насадкові лінзи;  

характеристику світлочутливих фотоматеріалів;  

анатомію обличчя;  

основні, розміри павільйону, раціональне використання його 

майданчика;  

технологію обробки чорно-білих негативних і позитивних 

фотоматеріалів;  

техніку негативного ретушування; 

роботу з контрольно-вимірювальною апаратурою для визначення 

характеристик чорно-білих фотоматеріалів;  

обладнання для механізованої та автоматизованої обробки чорно-білих 

фотоматеріалів;  

будову кольорових фотоматеріалів. 

 

Повинен уміти:  
виконувати фотозйомку одиночних портретів, невеликих груп, дітей у 

павільйоні та за його межами, на постійному майданчику для зйомки на 

чорно-білі фотоматеріали;  

технологічну зйомку нерухомих об’єктів у виїзних умовах, фотозйомки 

плоских та об’ємних оригіналів у чорно-білому зображенні;  

макрозйомку у стаціонарних умовах;  

негативне ретушування;  

перевіряти апаратуру й оптику. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

дотримуватися норм технологічного процесу; 



не допускати браку у роботі; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків;  

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.  

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів кваліфікації осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти   

Повна  або базова  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією 

Фотограф (фотороботи) 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 

року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Фотограф (фотороботи) 4-го розряду; без вимог до стажу роботи. 
 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Надання інших видів послуг. Надання інших індивідуальних послуг. 

 

7.  Специфічні вимоги 

7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання 

відповідно до законодавства.  

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3 Медичні обмеження. 



Типовий навчальний план 

 

Професія: 7344 Фотограф (фотороботи) 

 

Кваліфікація: фотограф 4-го розряду 

 

Загальний фонд навчального часу: 596 годин 

 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 56 6 

1.1 Основи правових знань 14  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 14 1 

1.3 Інформаційні технології 14 5 

1.4 Резерв часу 14  

2 Професійно-теоретична підготовка 167 20 

2.1 Технології фоторобіт 64 10 

2.2 Охорона праці 15  

2.3 Фотообладнання 16  

2.4 Матеріалознавство 32 6 

2.5 
Цифрові та комп’ютерні технології у 

фотовиробництві  
40 4 

3 Професійно-практична підготовка 335  

3.1 Виробниче навчання 132  

3.2 Виробнича практика 203  

4 Консультації 30  

5 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна атестація при продовженні 

навчання) 

8  

6 
Загальний обсяг навчального часу  

(без п.4) 
566 26 

 



Типовий навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Правове регулювання господарських 

відносин у сфері побутового обслуговування 
4 

 

2. 
Захист господарських прав та інтересів. 

Розгляд господарських спорів 
3 

 

3. Праця, закон і ми 4  

4. 
Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 
3 

 

 Всього годин: 14  

 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у сфері 

побутового обслуговування 

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – 

обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про 

промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про 

підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення 

та реєстрації підприємства.  

 

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів 

Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Учасники 

арбітражного процесу.  

 

Тема 3. Праця, закон і ми 

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і 

службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації. 

Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну працівникові. 

Розгляд трудових суперечок. Особливості правового регулювання 

трудових відносин в окремих галузях господарства. 

 

Тема 4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність 

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної 

відповідальності.  

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.  

Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення. 



Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  
Підприємництво як форма діяльності в 

умовах ринкової економіки 
5  

2.  
Фінансово-кредитне забезпечення 

підприємства 
4 1 

3.  

Виробнича діяльність підприємницьких 

структур. Ефективність використання 

виробничих фондів 

5  

 Всього годин: 14 1 

 

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової 

економіки 

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. 

Закон України «Про підприємництво». Організаційно-правові форми 

підприємництва. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його 

розвитку. 

 

Тема 2. Фінансово-кредитне забезпечення підприємства 

Фінансова база підприємства. Податки. 

Витрати виробництва та прибуток. Специфіка обліку, визначення 

кошторису робіт та ринкових цін продукції промисловості. 

Лабораторно-практична робота 

Визначення кошторису робіт. 

 

Тема 3. Виробнича діяльність підприємницьких структур. 

Ефективність використання виробничих фондів 

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Показники 

виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції. 

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання. 

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура 

основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання 

основних та оборотних виробничих фондів. 

 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  
Мережні системи. Глобальна мережа 

Internet. Електронна пошта 
4 1 

2.  

Інформація та інформаційні технології. 

Використання  інформаційних та 

комп’ютерних технологій для 

автоматизації виробництва 

10 4 

 Всього годин:  14 5 

 

Тема 1. Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна 

пошта 

Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Структура комп’ютерної 

мережі Internet. Адреса користувача.  

Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах. 

Адміністрування в Internet. Перспективи розвитку глобальної мережі Internet.  

Електронна пошта, пошук інформації, адреса тощо. 

Лабораторно-практична робота 

Створення електронної скриньки. Відправлення і перегляд електронних 

листів. 

 

Тема 2. Інформація та інформаційні технології. Використання  

інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації 

виробництва 

Суспільство й інформація, перетворення інформації в ресурс, 

визначення й задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної 

технології, автоматизація інформаційного процесу – інформатизація. 

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для 

автоматизації виробництва. 

Кольорокорекція зображення,  робота з градієнтом та пензлем у Adobe 

Lightroom. 

Кольорокорекція зображення та робота зі слоями в Adobe Photoshop.  

Лабораторно-практичні роботи 

1. Кольорокорекція зображення,  робота з градієнтом та пензлем у 

Adobe Lightroom,  

2. Кольорокорекція зображення та робота зі слоями в Adobe Photoshop. 

 
 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Технології фоторобіт» 

  

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Фотокомпозиція 14 2 

2. Павільйонна фотозйомка  12 4 

3. Позапавільйонна фотозйомка 12 2 

4. Спеціальні види фотозйомки 4  

5. 
Загальні характеристики і властивості 

кольору 
4 2 

6. 
Особливості фотозйомки на цифрові 

фотокамери 
6  

7. 
Негативний та позитивний кольоровий 

процес 
2  

8. Художній портрет у фотопавільйоні 10  

 Всього годин: 64 10 

 

Тема 1. Фотокомпозиція 

Поняття про композицію. Основні завдання композиції. Творче 

направлення у мистецтві. 

Композиція фотокадрів. Тональна і лінійна композиція. Роль ракурсу, 

фону і освітлення у композиції. Предметно-смислові елементи композиції. 

Образотворчий акцент. Горизонтальна, вертикальна та діагональна 

композиція. Композиція об’єкту у прямокутній, квадратній, трикутній, 

овальній і округлій формах. Поняття про світлопис як засіб зображення і 

створювання композиції кадру. 

Поняття про будову зображення; принцип заповнення картинної 

площини. Роль композиції у трактовці знімків. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Роль ракурсу у фотозйомці. 

2. Композиція об’єкта зйомки у різноманітних формах кадрування. 

 

Тема 2. Павільйонна фотозйомка 

Павільйон та його призначення. Розрахунок площі павільйону. 

Обладнання, освітлювальні прилади і системи спалахів, системи кріплення 

софтбоксів. 

Використання меблів та аксесуарів на знімальному майданчику. Види 

фонів та їх призначення. 

Тональна композиція. 

Зображуючі завдання освітлення. 



Світлотіньове і світлотонове освітлення в портреті. Вибір ефекту 

освітлення в залежності від цілей і задач фотографа. 

Ефекти світлових і тіньових півобертів. Складні світлосполучення в 

фотопортреті. Методика зйомки портретів у профіль. Особливості 

фотографування портретів у темній і світлій тональностях.  

Класифікація портретних зображень. 

Класифікація портретних зображень за призначенням (художні для 

документів); за масштабом зображень; за числом осіб, що фотографуються 

(індивідуальні та групові); за характером взаємовідносин між учасниками 

групи (офіційні, дружні, сімейні). Класифікація облич за фасом і профілем. 

Фотозйомка індивідуальних портретів. Види індивідуальних портретів 

Пози, точки опори, оберти, нахили, напрямок погляду. Композиційні 

закономірності в портретній зйомці. Значення рук, вибір і створення фону. 

Особливості зйомки портретів фрагментарних, головних, бюстових, поясних, 

поколінних та портретів у повний зріст. 

Фотозйомка багатофігурних композицій. Горизонтальна та вертикальна 

композиції. Розміщення, освітлення, вибір фону. Методика зйомки офіційної 

групи. Зйомка художніх групових портретів. 

Фотозйомка дітей. Особливості і техніка зйомки дітей різного віку. 

Освітлення, точка зйомки, композиція та вибір моменту зйомки. Емоційне 

забарвлення дитячого портрета. Фотозйомка дитячих груп. Портретування 

дітей на фоні дитячого інтер’єру. 

Лабораторно-практичні роботи 
1. Зображувальні засоби освітлення. 

2. Композиційні закономірності у портретній фотозйомці. 

 

Тема 3. Позапавільйонна фотозйомка 

Організація освітлення під час позапавільйонної зйомки. Використання 

змінної оптики або зумів. Використання світлофільтрів. Види 

позапавільйонної зйомки. Особливості зйомки пейзажу. 

Техніка зйомки об’єктів, що рухаються. Відомості про репортажний та 

постановочний засоби фотозйомки. Техніка зйомки портретів та груп на 

відкритому просторі та в приміщенні. Зйомка у дитячих закладах та школах. 

Зйомка одруження. Вимоги до фотообладнання для різних видів 

позапавільйонної фотозйомки. 

Лабораторно-практична робота 

Організація освітлення об’єкта, зйомки за межами павільйону і 

використання змінної оптики. 

 

Тема 4. Спеціальні види фотозйомки 

Репродукційна фотозйомка. Класифікація оригіналів за кольором і 

видом зображення. Вимоги до репродукційних апаратів та фотооб’єктивів. 

Основні правила точного репродукування. 



Техніка репродукування з допомогою малоформатних апаратів з 

насадковими лінзами та подовжувальними кільцями. Установка для 

мікрофільмування. 

Освітлення оригіналів. 

Сучасні засоби розмноження документації. 

Макрозйомка, її призначення і використання. 

Мікрофотографія. 

Фотоапаратура для макрозйомки. Особливості освітлення. Загальні 

відомості про техніку макрозйомки у стаціонарних умовах і за межами 

павільйону. 

 

Тема 5. Загальні характеристики і властивості кольору 

Хвильові якості світла. Трикольорова теорія зору. Основні і 

доповнюючі кольори. Основні характеристики кольору, кольоровий тон, 

яскравість, насиченість. Способи утворення кольору: адитивний та 

субтрактивний. 

Лабораторно-практична робота 

Адитивний та субтрактивний способи утворення кольору. 

 

Тема 6. Особливості фотозйомки на кольорові фотоматеріали 

Спектральний склад світла залежно від висоти сонця над горизонтом. 

Колірна температура джерела світла. Світлофільтри, як засоби зміни колірної 

температури джерела світла. 

Колір фону портрета. Зйомка з кольоровими світлофільтрами, 

встановленими перед джерелом світла. 

 

Тема 7. Негативний кольоровий процес 

Схема негативно-позитивного процесу отримання кольорового фото-

зображення. 

Склад проявних, відбілюючих, фіксуючих та стабілізуючих розчинів. 

Технологія обробки. 

Технічні вимоги до кольорового негатива. Види дефектів при 

проведенні кольорового негативного процесу, їх причини. 

Ручний та автоматизований процеси обробки плівок. 

 

Тема 8. Позитивний кольоровий процес 

Обладнання для кольорового фотодрукування Реле часу. Регулювання 

постійності спектрального складу випромінювання ламп фотозбільшувачів. 

Корегуючи світлофільтри, мультиплікатори, мозаїчні світлофільтри та їх 

будова. 

Субтрактивне і адитивне фотодрукування. Освітлення фотолабораторії 

для кольорового фотодрукування. 

Обладнання проявочного відділення. 

Техніка лабораторної обробки фотовідбитків. 



Рецептура та режими обробки кольорового фотопаперу. Основні види 

дефектів та причини їх виникнення. 



Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Фотограф (фотороботи)». Загальні 

відомості про потенціал небезпек. Психологія 

безпеки праці. Організація роботи з охорони 

праці 

5  

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і 

вибухозахист виробництва 
2  

4. Основи електробезпеки 2  

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

Медичні огляди 
2  

6. Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2  

 Всього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». 

 

Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією 

«Фотограф (фотороботи)». Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Інструктажі з безпеки праці, їх види, терміни проведення, порядок 

оформлення. 

Порядок допуску до роботи робітників, навчання безпечних методів 

праці і перевірки знань. Допуски до виконання робіт, які мають додаткові 

вимоги з безпеки праці. 

Основні небезпеки під час проведення робіт за професією «Фотограф 

(фотороботи)». 

Роботи з підвищеною небезпекою під час роботи на верстатах. 

Створення безпечних умов праці. 



Правила безпеки під час пуску і зупинення устаткування, що 

обслуговується; встановлення огорож, запобіжних пристроїв, 

попереджувальних написів, знаків. 

Безпека праці під час експлуатації механічного і електричного 

інструменту. 

Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист 

від шуму. Захист від пилу. Захист від газу. Захист від вібрації. Правила 

запобігання нещасних випадків. План ліквідації аварій та евакуації з 

приміщення. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист 

виробництва 

Основні вимоги до шляхів евакуації, автоматичних систем 

пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації. 

Вогнегасні матеріали та речовини. 

Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та 

мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний 

інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Вимоги 

пожежної безпеки в цеху, на дільниці робіт. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Виконання заземлення й занулення електроустановок, їх захист. 

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, 

двигунами, трансформаторами. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди 

Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація) в цехах, гранично 

допустимі рівні, вплив на працівників. 

Вимоги до освітлення робочого місця. Типи освітлення. Правила 

експлуатації освітлення. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Медична аптечка. Місце її знаходження. Її склад.  

Правила надання допомоги при пораненнях. 



Типова навчальна програма з предмета 

«Фотообладнання» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Автоматизоване обладнання для обробки 

фотоматеріалів 
16 

 

 Всього годин: 16  

 

Тема 1. Автоматизоване обладнання для обробки фотоматеріалів 

Проявочні машини. 

Настільні процесори. Їх види і конструктивні особливості. 

Принципова будова міні-лабораторії. Фільм-процесор і принтер. 

Транспортування рулонного паперу і розрізка його на аркуші. Процесор для 

фотообробки паперу. Сушильна камера. Пристрій контролю температури і 

хімічної активності обробляючих розчинів. Мікропроцесори. 

Класифікація міні-лабораторій. Відмінність принтер-процесорів різних 

категорій і фірм-виробників. Залежність кінцевого результату фотодруку від 

оператора. 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Хімічна сутність процесу проявлення та 

проявляючі розчини 
6 2 

2. 
Хімічна сутність процесу фіксування та 

фіксажі 
4 2 

3. 
Хімічне підсилення та послаблення негативів. 

Послаблення позитивного зображення 
4  

4. 
Хіміко-фотографічна обробка кольорових 

плівок 
6  

5. 
Хіміко-фотографічна обробка кольорових 

паперів 
6  

6. Ретушування кольорових фотоматеріалів 6 2 

 Всього годин: 32 6 

 

Тема 1. Хімічна сутність процесу проявлення та проявляючі 

розчини 

Призначення основних речовин у проявнику. Проявляючі, зберігаючі, 

прискорюючі та противуалюючі речовини. Взаємозамінність речовин. 

Призначення та дія кожної речовини в складі проявника. 

Хімічні процеси, що відбуваються у фотошарах під час проявлення. 

Класифікація проявників та їх фотографічні якості. 

Лабораторно-практична робота 

Призначення та дія кожної речовини, що входять до складу проявників. 

 

Тема 2. Хімічна сутність процесу фіксування та фіксажі 

Призначення речовин,які входять до фіксажів. Хімічні процеси, що 

відбуваються у фотошарах під час фіксування. 

Класифікація фіксажів. Фактори, які впливають на швидкість 

фіксування. Використання дубильних речовин у фіксажах.  

Лабораторно-практична робота 

Вплив складу фіксажу на швидкість процесу фіксування. 

 

Тема 3. Хімічне підсилення та послаблення негативів. Послаблення 

позитивного зображення  

Загальні відомості про хімічні процеси, що проходять під час 

підсилення та послаблення фотозображення. 

Основні типи підсилення. Принципи дії підсилювачів. 



Послаблення. Основні типи послаблення. 

Причини послаблення. Фармеровський послаблювач. Способи 

послаблення. Хімічна сутність процесу послаблення.  

 

Тема 4. Хіміко-фотографічна обробка кольорових плівок 

Схема одержання кольорового зображення за негативно-позитивним 

методом. Сенситометричні та спектрально-метричні характеристики 

кольорових плівок. Поняття про кольоровий баланс. Обробка кольорових 

негативних та монохромних плівок. Обробка оборотних кольорових плівок. 

Причини виникнення неякісних зображень та засоби їх усунення. 

 

Тема 5. Хіміко-фотографічна обробка кольорових паперів 

Схеми керування кольором при друкуванні зональними фільтрами та за 

субтрактивним способом на паперах різних типів. Обробка кольорових 

паперів хіміко-фотографічними розчинами. 

 

Тема 6. Ретушування кольорових фотоматеріалів 

Вибір інструментів, які виключають пошкодження паперів з 

поліетиленовим покриттям. 

Використання олівця для видалення ефекту «червоне око». 

Ретушування фломастерами. Ретушування кольорових відбитків 

спеціальними фарбами для ретушування. 

Лабораторно-практична робота 

Ретушування кольорових відбитків спеціальними фарбами. 



Типова навчальна програма з предмета 

«Цифрові та комп’ютерні технології в фотовиробництві» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Цифрові фотоапарати 2  

2. Будова цифрового фотоапарата 12  

3. Формати запису зображення 6 2 

4. 
Основні параметри цифрових 

фотоапаратів 
8  

5. Типи цифрових фотоапаратів 12 2 

 Всього годин: 40 4 

 

Тема 1. Цифрові фотоапарати 
Цифрові фотоапарати. 

Поява цифрової фотографії завдяки воєнним та космічним 

дослідженням. 

Перша електронна камера. 

Перша повністю цифрова камера. 

Фірми-виробники цифрових фотоапаратів. Переваги та недоліки 

цифрової фототехніки. 

 

Тема 2. Будова цифрового фотоапарата 

Загальна схема цифрового фотоапарата. Склад та принцип роботи 

матриці. КМОП-елемент. ПЗЗ-елемент та принцип його дії. 

Матриця з построчним, покадровим, построчнокадровим переносом 

зарядів, з квадратними восьмигранними сотами. 

Реєстрація кольорового зображення. 

Аналого-цифровий перевтілювач. 

Кольоровий рідинно-кристалічний дисплей. 

 

Тема 3. Формати запису зображення 
Нові терміни, пов’язані з цифровою фотографією. RAW, JPEG, TIFF- їх 

переваги і відмінності 

Стиснення зображення та його якості залежно від цього. Карти пам’яті. 

Стирання та перезапис зображення. 

Зйомність флеш-карт, їх здатність до підключення до  комп’ютера. 

Місткість флеш-карт залежно від стиснення зображення. 

Карти пам’яті Compact Flash, Smart Media, PC Card, Memory Stick. 

Інші носії інформації та їх місткість. 

 



Лабораторно-практична робота 

Робота з носіями інформації. 

 

Тема 4. Основні параметри цифрових фотоапаратів 

Глибина кольору та його вимір у бітах. Оптична роздільна здатність та 

інтерполяційна роздільна здатність ПЗЗ-матриці. Піксель у порівнянні з 

роздільною здатністю плівки. 

Формати зображення. Світлочутливість ПЗЗ-матриць, її підсилення та 

вплив підсилення на якість зображення. 

Динамічний діапазон ПЗЗ-матриці. Кольоровий баланс. 

 

Тема 5. Типи цифрових фотоапаратів 

Аматорські фотоапарати. Напівпрофесійні та професійні фотоапарати. 

Студійні та комбіновані фотоапарати. Швидкість роботи цифрових 

фотоапаратів. Особливості об’єктивів. Попередній перегляд фотографій на 

дисплеї.  

Оптичний і цифровий стабілізатори зображення. Цифрова зміна 

масштабу зйомки. Колірний баланс. 

Особливості експлуатації джерел живлення. Збільшення роздільної 

здатності зображення. Сканери для плоского зображення та фотоплівки. 

Лабораторно-практична робота 

Аматорські та професійні ЦФА. 

 

 

  

 



Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія: 7344 Фотограф (фотороботи) 
 

Кваліфікація: фотограф 4-го розряду 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

 І. Виробниче навчання  

1. Охорона праці, пожежна та електробезпека 6 

2. Вивчення художніх прийомів та засобів зйомки 48 

3. Вивчення різноманітних видів фотозйомки 78 

 Всього годин: 132 

 ІІ. Виробнича практика  

1.  Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. 

Ознайомлення з підприємством. 

7 

2. Самостійне виконання робіт на робочому місці 

фотографа 4 розряду 

189 

 Кваліфікаційна  пробна робота 7 

 Всього годин: 203 

  Загальна кількість годин: 335 

 

І. Виробниче навчання 

 

Тема 1. Охорона праці, пожежна та електробезпека 

Правила і норми охорони праці в навчальних майстернях. 

Вимоги безпеки до фотообладнання, лабораторного обладнання і 

виробничого процесу, основні небезпечні виробничі фактори, що виникають 

при роботі в майстернях (струм, падіння, гострі деталі та хімічні речовини і 

інше). 

Правила безпеки праці при роботі з фоторозчинами. 

Причини травматизму. Види травм. Способи запобігання травматизму.  

Пожежна безпека. Причини пожеж у навчальних майстернях, 

фотолабораторіях та інших приміщеннях навчальних закладів. Засоби 

попередження пожеж. Заходи перестороги при користуванні 

пожежонебезпечними розчинами и газами.  

Правила поводження учнів/слухачів при пожежі, порядок виклику 

пожежної команди. Користування первинними засобами пожежогасіння. 

Засоби для забезпечення пожежної безпеки, шляхи евакуації. 

Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування 

електронагрівальними і освітлювальними приладами, електроінструментами; 

заземлення електроприладів, відключення електричного струму. 

Можливість дії електричного струму технічні способи захисту, умови 

зовнішнього середовища, знаки і написи безпеки, захисні прилади. 



Види електротравм, надання першої допомоги. 

Ознайомлення учнів/слухачів з майстернею. Розстановка 

учнів/слухачів на робочих місцях. Ознайомлення учнів з порядком 

одержання і здачі інструментів і приладів.  

Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці і 

правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях. 

Форми стимулювання праці учнів. 

 

Тема 2. Вивчення художніх прийомів та засобів зйомки 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорона 

праці, сучасні технології, інструменти і пристосування.  

Вправи  
1. Фотозйомка з ефектами освітлення. Направлене та розсіяне світло. 

Фронтальне, бічне та контрове освітлення. Верхнє та нижнє освітлення. 

Зйомка з імпульсними лампами. Фотозйомка зі світлосполученнями. 

Освітлення малюючим світлом: малююче + заповнююче, малююче + 

заповнююче + моделююче, малююче + заповнююче + моделююче + 

освітлення фону. 

2. Фотозйомка геометричних гіпсових предметів при 

світлотональному та світлотіньовому освітленні. Фотозйомка світлових та 

тіньових напівобертів. 

3. Фотозйомка з різною крупністю плану. Тональна та лінійна 

композиція будови кадру. Золоте січення кадру. Використання фону. 

Навчально-виробничі роботи 

Виготовлення павільйонних фотознімків з використанням 

різноманітних світлосполучень відповідно задачам зйомки. Зйомка в 

павільйоні та за його межами композицій з використанням лінійної та 

тональної перспектив. 

 

Тема 3. Вивчення різноманітних видів фотозйомки 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони 

праці. Сучасні технології, інструменти і пристосування.  

Вправи 

1. Портретна зйомка. Фотозйомка портретів з різноманітним 

масштабом зображення. Зйомка профільного портрета з темним і світлим 

контурами. Ознайомлення з портретами у темній та світлій тональностях. 

Вивчення портретної зйомки на кольорові фотоматеріали. 

2. Фотозйомка багатофігурних композицій. Фотозйомка двофігурних 

композицій. Компоновка груп. Вибір формату зйомки, освітлення при 

груповій композиції, вибір фону. Фотозйомка офіційного і художнього 

портрета (групового). 

3. Фотозйомка дітей. Організація фотозйомки. Створення умов, 

благодійно впливаючих на творчу фотозйомку дитини, її емоційний настрій. 

Організація освітлення. Зйомка дітей на абстрактному і інтер’єрному фонах. 

Зйомка без спалаху. 



4. Виїзна зйомка. Зйомка дітей у дошкільних і шкільних дитячих 

закладах. Зйомка шлюбних обрядів та інших ритуалів. 

5. Ознайомлення зі зйомкою поза павільйоном на кольорові 

фотоматеріали. 

6. Зйомка пейзажів. 

7. Використання змінної фотооптики, світлофільтрів.  

8. Макрозйомка. 

9. Фотозйомка фотокамерами різних систем, використання 

макроприставки та подовжуючих кілець. Вибір освітлення та експозиції. 

10. Репродукційна фотозйомка. Репродукування кольорових плоских і 

об’ємних оригіналів фотоапаратами різних систем і форматів, іншими 

засобами. Вибір і використання світлофільтрів і фотоматеріалів при 

репродукуванні.  

Навчально-виробничі роботи 

Зйомка чоловічого, жіночого та дитячого портретів. Зйомка груп. 

Зйомка дітей у дошкільних, шкільних та інших навчальних закладах. 

Виконання макрозйомки, репродукування. 

Зйомка на чорно-білі та кольорові фотоматеріали пейзажів. 

Друкування фотовідбитків різних форматів.  

 

ІІ. Виробнича практика 
 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. 

Ознайомлення з підприємством 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. 

Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт і організацією 

праці фотографа. Ознайомлення з нормами часу на всю роботу, окремі 

технічні переходи і операції. Ознайомлення з пристосуваннями, 

обладнанням, фотоапаратурою.  

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт на робочому місті фотографа 

4-го розряду 
Самостійне виконання робіт на робочому місці фотографа 4-го розряду 

у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням 

норм охорони праці. 

Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог базового 

підприємства, організації установи-замовників кадрів, а також з урахуванням 

спеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та 

сучасних методів праці розробляється безпосередньо у професійно-

технічному навчальному закладі з участю підприємства, організації, установи 

і затверджується в установленому порядку. 

 

Примітка 

 Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх 



устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів, та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт 

1. Зйомка пейзажів (міський, індустріальний). 

2. Макрозйомка у павільйоні та поза павільйоном. 

3. Зйомка чоловічого портрету поза павільйоном. 

4. Зйомка жіночого портрету поза павільйоном. 

5. Дитяча зйомка шкільного та дошкільного віку.  

6. Зйомка репродукції.  

 



Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія:  7344 Фотограф (фотороботи) 

 

Кваліфікація: фотограф 4-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

 

1. Техніку фотозйомки портретів. 

2. Основи композиції. 

3. Правила організації освітлення. 

4. Характеристику фотокамер, що застосовуються та їх оптику. 

5. Спеціальні репродукційні приставки, подовжувальні кільця і 

насадкові лінзи. 

6. Характеристику світлочутливих фотоматеріалів. 

7. Анатомію обличчя. 

8. Основні розміри павільону, раціональне використання майданчика. 

9. Технологію обробки чорно-білих негативних і позитивних 

фотоматеріалів. 

10. Техніку негативного ретушування. 

11. Обладнання для механізованої та автоматизованої обробки чорно-

білих фотоматеріалів.  

12. Будову кольорових фотоматеріалів. 

13. Налаштування параметрів цифрових камер та підготовку їх для 

зйомки. 

14. Конвертацію Raw-файлів в фотоконверторах. 

15. Первинну обробку цифрових файлів. 

16. Ретушування цифрових файлів в фоторедакторах. 

17. Основи ведення підприємницької діяльності  

 

ВМІЄ: 

 

1. Виконувати фотозйомку з ефектами освітлення.  

2. Застосовувати направлене та розсіяне світло.  

3. Використовувати фронтальне, бічне та контрове освітлення; верхнє 

та нижнє освітлення.  

4. Виконувати зйомку з імпульсними лампами.  

5. Виконувати фотозйомку зі світлосполученнями та з освітленням 

малюючим світлом: малююче + заповнююче, малююче + 

заповнююче + моделююче, малююче + заповнююче + моделююче + 

освітлення фону. 

6. Виконувати фотозйомку світлових та тіньових полуобертів. 

7. Виконувати фотозйомку з різною крупністю плану.  

8. Застосовувати тональну та лінійну композицію будови кадру та 

золоте січення кадру. 



9. Виконувати фотозйомку портретів з різноманітним масштабом 

зображення.  

10. Виконувати фотозйомку профільного портрета з темним і світлим 

контурами.  

11. Виконувати фотозйомку двофігурних та багатофігурних 

композицій. 

12. Виконувати компоновку груп.  

13. Виконувати вибір формату зйомки, освітлення при груповій 

композиції, вибір фону.  

14. Виконувати фотозйомку офіційного і художнього портрета 

(групового), макрозйомку у стаціонарних умовах. 

15. Виконувати ретушування шкіри за допомогою Adobe Photoshop. 

16. Проводити перевірку апаратури й оптики. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 7344  Фотограф (фотороботи) 

 

2. Кваліфікація: фотограф 5-го розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

техніку художньої фотозйомки;  

види художньої фотографії;  

спектральну характеристику світлофільтрів, що застосовуються; 

способи використання різного роду насадок та дифузорів для 

пом’якшення малюнка зображення;  

технічні вимоги до якості негативів та фотовідбитків;  

всі види негативного і позитивного ретушування чорно-білих 

фотоматеріалів і фотодрук;  

технологію обробки кольорових фотоматеріалів;  

обладнання для механізованої та автоматизованої обробки кольорових 

фотоматеріалів. 

 

Повинен уміти:   
виконувати художню фотозйомку одиночних і групових портретів на 

кольорові фотоматеріали у павільйоні і за його межами;  

виконувати фотозйомку архітектури, інтер’єрів, рухомих об’єктів, 

виробничих процесів;  

виконувати мікрозйомку;  

виконувати фотозйомку багатокольорових плоских та об’ємних 

оригіналів у стаціонарних і виїзних умовах у кольоровому зображенні;  

відбраковувати фотознімків і негативів. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

дотримуватися норм технологічного процесу; 

не допускати браку у роботі; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 



знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків;  

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.  

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів кваліфікації осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти   

Повна  або базова  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією 

Фотограф (фотороботи) 4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 

року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Фотограф (фотороботи) 5-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Надання інших видів послуг. Надання інших індивідуальних послуг. 

 

7.  Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання 

відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 
 



Типовий навчальний план 

 

Професія: 7344 Фотограф (фотороботи) 

 

Кваліфікація: фотограф 5-го розряду 

 

Загальний фонд навчального часу: 454 години 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 23 3 

1.1 Основи правових знань 6  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 6  

1.3 Інформаційні технології 7 3 

1.4 Резерв часу 4  

2 Професійно-теоретична підготовка 155 22 

2.1 Технології фоторобіт 75 10 

2.2 Охорона праці 15  

2.3 Фотообладнання  14  

2.4 
Цифрові та комп’ютерні технології у 

фотовиробництві  
51 12 

3 Професійно-практична підготовка 238  

3.1 Виробниче навчання 84  

3.2 Виробнича практика 154  

4 Консультації 30  

5 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна атестація при продовженні 

навчання) 

8  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 424 25 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Злочин і покарання 2  

2.  

Правова охорона природи. Охорона природи – 

невід’ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку України  

2  

3.  Подружжя, батьки, діти: їхні права і обов’язки 2  

  Всього годин: 6  

 

ТЕМА 1. Злочин і покарання 

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну 

небезпеку і протиправність діяння. Необхідна самооборона. Затримання 

злочинця. Крайня необхідність. Співучасть у злочині.  

Кримінальна відповідальність за господарські злочини. 

 

ТЕМА 2. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна 

умова сталого економічного та соціального розвитку України 

Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання земель. 

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного 

світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення. 

 

ТЕМА 3. Подружжя, батьки, діти: їхні права і обов’язки 

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і 

сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та 

майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. 

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і 

обов’язки батьків і дітей. 

 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  
Підприємство як суб’єкт господарювання 

в ринковій економіці 
1  

2.  
Персонал і трудовий потенціал 

підприємства 
1  

3.  
Капітал, виробничі фонди та нематеріальні 

ресурси 
1  

4.  Інвестиції та оборотні кошти 1  

5.   Фінансово-економічні результати 2  

 Всього годин: 6  

 

ТЕМА 1. Підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій 

економіці 

Визначення, цілі й напрямки діяльності підприємства. Добровільні 

об’єднання підприємств.  

ТЕМА 2. Персонал і трудовий потенціал підприємства 

Категорії персоналу підприємства. Класифікація персоналу за 

професіями, кваліфікацією. Методи визначення чисельності окремих 

категорій персоналу. 
 

ТЕМА 3. Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси 

Виробничі фонди підприємства. Амортизація основних фондів. 

Поняття і види нематеріальних ресурсів. Основні показники ефективності 

використання. 

 

ТЕМА 4. Інвестиції та оборотні кошти 

Загальна характеристика інвестиційних ресурсів підприємства. Суть, 

поняття, склад і структура інвестицій. Сутнісна характеристика оборотних 

коштів. Нормування оборотних коштів. 
 

ТЕМА 5. Фінансово-економічні результати 

Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. 

фінансовий план підприємства. Показники фінансово-економічного стану 

підприємства. 

Гуртова і роздрібна торгівля. Фірмові магазини. Реклама товарів. Види 

реклами. Сервісне обслуговування. Гарантія якості. 



Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Використання комп’ютерно-інформаційних 

технологій для автоматизації виробництва 
7 3 

 Всього годин: 7 3 

 

Тема 1. Використання комп’ютерно-інформаційних технологій для 

автоматизації виробництва 
 

Комп’ютерні програми для обробки зображень з цифрових фотокамер. 

Програмне забезпечення для фоторетушування і спеціальної обробки 

зображень. 

Синхронізація зображення відповідно до вихідного в Adobe Lightroom. 

Фотофільтри в Adobe Photoshop.  

Лабораторно-практична робота 

1. Синхронізація зображення відповідно до вихідного в Adobe 

Lightroom. 

2. Робота з фотофільтрами в Adobe Photoshop.  

 
 



Типова навчальна програма з предмета 

«Технології фоторобіт» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Фотозйомки художніх портретів 16 4 

2. Виїзна фотозйомка  14 2 

3. Спеціальні види фотозйомки 16 2 

4. Цифрова фотографія 14  

5. Фотодрук зображень збільшеного формату 15 2 

 Всього годин: 75 10 

 

Тема 1. Фотозйомки художніх портретів 

Розкриття індивідуальних рис характеру об’єкта зйомки художніми 

прийомами. Композиційне розв’язання сюжету. Вибір розміщення кадрової 

рамки та точки зйомки. Аналіз різних видів освітлення об’єкта зйомки та 

вибір оптимального. Психологічна підготовка замовника для досягнення 

характерного виразу обличчя. 

Руки в портреті. Вибір загальної тональності чорно-білого та 

кольорового знімка. 

Особливості зйомки осіб різного віку. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вибір точки зйомки у портреті. 

2. Вибір освітлення в художньому портреті. 

 

Тема 2. Виїзна фотозйомка 

Особливості зйомки пейзажів, архітектури та інтер’єру. Репортажна 

зйомка суспільних заходів, видатних подій, конкурсів, демонстрації одягу. 

Театральна зйомка. 

Зйомка спортивних змагань. 

Використання апаратури, оптики, світлофільтрів, та освітлення 

відповідно до виду зйомки і її завданням. 

Лабораторно-практична робота 

Роль видержки в зйомці спортивних змагань. 

 

Тема 3. Спеціальні види фотозйомки 

Зйомка натюрмортів. 

Вибір предметів і їх розміщення у кадрі. Прості та складні композиції. 

Виявлення фактури матеріалу предметів натюрморту за допомогою різних 

видів освітлення. Засоби виділення окремих предметів у натюрморті. 

Мікрозйомка. 



Техніка мікрозйомки фотоапаратом з мікроскопом. Освітлення 

мікрооб’єкта. Наводка на різкість. Відстань найкращого бачення. Вибір 

фотоматеріалів. 

Лабораторно-практична робота 

Зйомка натюрмортів.  

 

Тема 4. Цифрова фотографія 

Мистецьке керування зйомкою. 

Баланс композиції. 

Колірний баланс. Точка зйомки і ракурс. Передній і задній плани. 

Перспектива. Фон, текстура і масштаб. 

Роль освітлення у формуванні знімка. 

 

Тема 5. Фотодрук зображень збільшеного формату 

Фотодрук на професійних безконденсорних фотозбільшувачах. 

Кадрування знімків при фотодрукуванні. 

Використання рецептур проявників і технологій обробки фотопаперів, 

відповідно до художніх завданнях. Фотодрук з масками та розтушовками. 

Вдрукування одного зображення в інше та інші художні прийоми.  

Лабораторно-практична робота 

Кадрування знімків при фотодрукуванні. 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Правові та організаційні основи охорони праці 1  

2.  Основи безпеки праці при виконанні фоторобіт. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

6 

 

3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і 

вибухозахист виробництва 
2 

 

4.  Основи електробезпеки 2  

5.  Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

Медичні огляди 
2 

 

6.  Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2  

 Всього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і 

посадових осіб. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні фоторобіт. Загальні 

відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація 

роботи з охорони праці 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання будівель і споруд. 

Основні небезпеки під час проведення фоторобіт. 

Роботи з підвищеною небезпекою. Створення безпечних умов праці 

при фотороботах. 

Безпека праці під час експлуатації механічного й електричного 

інструменту. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в 

професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 



Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

Особливості гасіння пожежі на об’єктах даної галузі.  

 
Тема 4. Основи електробезпеки 

Допуск до роботи з електрикою й електрифікованими машинами. 

Засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та 

пристрої. Ізолюючі прилади. Робота з переносними електросвітильниками. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди 

Шкідливі виробничі фактори, основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією «Електрозварник 

ручного зварювання». 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря систем 

опалення та вентиляції. 
 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії  при 

важких випадках. 

Ознаки отруєння й перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруюванні чадним газом, алкоголем, нікотином. 



Типова навчальна програма з предмета 

«Фотообладнання» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Цифрові фотоапарати  14  

 Всього годин: 14  

 

Тема 1. Цифрові фотоапарати 

Будова цифрових фотоапаратів. Зовнішній вигляд та принцип роботи. 

Загальні характеристики цифрових фотоапаратів та їх типи. 

Конструктивні елементи цифрової камери. Елементи живлення. 

Об’єктив. Фотоспалах. Видошукач та рідинно-кристалічний дисплей. 

Пристрій зберігання інформації. Програми образної зони. Програми творчої 

зони. Програма ручного керування камерою. Програма автоматичного 

керування камерою. Світлочутливість та вимір експозиції. Символіка 

різноманітних програм у цифрових фотоапаратах.  



Типова навчальна програма з предмета 

«Цифрові та комп’ютерні технології у фотовиробництві» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Програми для обробки фотозображень 8  

2. Передача знімків з камери на комп’ютер 2  

3. Покращання якості цифрових зображень 12 4 

4. 
Обробка цифрових файлів в графічних 

редакторах 
26 8 

5. Периферійні пристрої у фото виробництві 3  

 Всього годин: 51 12 

 

Тема 1. Програми для обробки фотозображень 

Програмне забезпечення фірм-виробників фотоапаратів. Програмне 

забезпечення сторонніх фірм. Перелік можливостей графічних редакторів.  

 

Тема 2. Передача знімків з камери на комп’ютер 

З’єднуючі порти. Підключення фотокамери до комп’ютера. Передача 

знімків програмами виробника фотоапарата.  

   

 Тема 3. Покращання якості цифрових зображень 

Збереження зображень. Зміна форм і розмірів. Обертання фотографій 

на 90 градусів. Кадрування та корекція кольору. Зміна яскравості і контрасту. 

Відміна виконаних операцій. 

 Лабораторно-практичні роботи 

1. Зміна формі розмірів зображення. 

2. Зміна яскравості і контрасту. 

3. Корекція кольору та платності. 

 

Тема 4. Обробка цифрових файлів в графічних редакторах. 

Конвертація файлів в Adobe Lightroom та Camera Raw. Глибока 

обробка файлів в графічних редакторах. Ретуш портрета. Вирізання об’єкта 

та заміна фону. Фотоколаж та фотомонтаж. Інструменти Adobe Photoshop: 

«штамп», «лікувальний пензель» та інші. Часткове висвітлення та зміна 

кольору. Робота з шарами та каналами. 

 

Тема 5. Периферійні пристрої у фото виробництві 

Види сканерів. Види принтерів. Папери та картриджі для принтерів. 

Використання їх у фотовиробництві. 



Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія: 7344 Фотограф (фотороботи) 

 

Кваліфікація: фотограф 5-го розряду 

 

 № 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

 І. Виробниче навчання  

1. Охорона праці, пожежна та електробезпека 6 

2. Навчання різноманітним видам фотозйомки 24 

3. Спеціальні види фотозйомки 30 

4. Художні прийоми фотодруку 24 

 Всього годин: 84 

 ІІ. Виробнича практика  

1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. 

Ознайомлення з підприємством. 
7 

2. Самостійне виконання робіт на робочому місті фотографа 

5 розряду 
140 

 Кваліфікаційна робота 7 

 Всього годин: 154 

  Загальна кількість годин: 238 

 

І. Виробниче навчання 

 

Тема 1. Охорона праці, пожежна та електробезпека 

Правила і норми охорони праці в навчальних майстернях. 

Вимоги безпеки до фотообладнання, лабораторного обладнання і 

виробничого процесу, основні небезпечні виробничі фактори, що виникають 

при роботі в майстернях (струм, падіння, гострі деталі та хімічні речовини і 

інше). 

Правила безпеки праці при роботі з фоторозчинами. 

Причини травматизму. Види травм. Способи запобігання травматизму.  

Пожежна безпека. Причини пожеж у навчальних майстернях, 

фотолабораторіях та інших приміщеннях навчальних закладів. Засоби 

попередження пожеж. Заходи перестороги при користуванні пожежна 

небезпечними розчинами и газами.  

Правила поводження учнів/слухачів при пожежі, порядок виклику 

пожежної команди. Користування первинними засобами пожежогасіння. 

Засоби для забезпечення пожежної безпеки, шляхи евакуації. 

Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування 

електронагрівальними і освітлювальними приладами, електроінструментами; 

заземлення електроприладів, відключення електричного струму. 



Можливість дії електричного струму технічні способи захисту, умови 

зовнішнього середовища, знаки і написи безпеки, захисні прилади. 

Види електротравм, надання першої допомоги. 

Ознайомлення учнів/слухачів з майстернею. Розстановка 

учнів/слухачів на робочих місцях. Ознайомлення учнів з порядком 

одержання і здачі інструментів і приладів.  

Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці і 

правилами внутрішнього розпорядку в навчальному закладі. 

 

Тема 2. Навчання різноманітним видам фотозйомки 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорона 

праці, сучасні технології, інструменти і пристосування.  

Вправи  
1. Фотозйомка художніх портретів людей різного віку з 

використанням складних схем освітлення для подальшого друкування 

збільшених зображень. 

2. Передача емоційного стану людини художніми засобами 

фотозйомки. 

3. Фотозйомка видатних подій. Зйомка театральних вистав, конкурсів, 

показів моделей одягу і зачісок, спортивних змагань з ефектними 

світлофільтрами та змінною фотооптикою. 

4. Фотозйомка вернісажів та інтер’єрів, складних композицій.  

Навчально-виробничі роботи 

Зйомка та фотодрук художніх портретів людей різного віку. Зйомка 

видатних подій, спортивних змагань, театральних вистав, конкурсів, показу 

мод.  

 

Тема 3. Спеціальні види фотозйомки 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони 

праці. Сучасні технології, інструменти і пристосування.  

Вправи 
1. Фотозйомка натюрмортів. Вибір та композиція предметів. Ефекти 

освітлення при зйомці натюрмортів. Передача структури поверхні предметів, 

використаних у натюрморті. 

2. Мікрозйомка з використанням мікроскопів у поєднанні з 

фотоапаратом. Вибір освітлення мікрооб’єктів та експозиції. 

Навчально-виробничі роботи 

Фотозйомка натюрмортів із предметів зі скляних, дерев’яних, 

металевих,  керамічних предметів та інших матеріалів.  

 

Тема 4. Художні прийоми фотодруку 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони 

праці. Сучасні технології, інструменти і пристосування.  

Вправи 



1. Друкування чорно-білих і кольорових портретів великих форматів. 

Використання масок, розтушовок та інших пристосувань для отримання 

художніх ефектів; вдрукування зображень, монтування знімків, інших 

технологій, що забезпечує творчий підхід до фотодрукування. 

2. Друкування фотознімків різних жанрів для виставок. 

3. Робота з цифровими апаратами та програмами комп’ютерного 

забезпечення. 

Навчально-виробничі роботи 

Завдання потрібних форматів фотознімку для печаті. Кадрування під 

печать.     

 

ІІ. Виробнича практика 
 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. 

Ознайомлення з підприємством  
 Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.  

Ознайомлення з підприємством, видами робіт і організацією праці 

фотографа. 

Ознайомлення з нормами часу на всю роботу, окремі технічні переходи 

і операції.  

Ознайомлення з пристосуваннями, обладнанням, фотоапаратурою. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт на робочому місці фотографа 

5-го розряду  
Самостійне виконання робіт на робочому місці фотографа 5-го розряду 

у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням 

норм безпеки праці. 

Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог базового 

підприємства, організації установи, а також з урахуванням спеціалізації 

учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів 

праці розробляється безпосередньо у професійно-технічному навчальному 

закладі з участю підприємства-замовника кадрів, організації, установи і 

затверджується в установленому порядку.  

 

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами – замовниками кадрів, та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт 

1. Зйомка натюрморту.  

2. Зйомка панорами. 

3. Зйомка інтер’єрів зі складною композицією.  



4. Зйомка видатних подій та спортивних змагань.  

5. Зйомка театральних вистав.  

6. Зйомка художнього портрету з передачею емоційного стану.  

 



Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія:  7344 Фотограф (фотороботи) 

 

Кваліфікація: фотограф 5-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

 

1. Техніку художньої фотозйомки. 

2. Види художньої фотографії. 

3. Спектральну характеристику світлофільтрів, що застосовуються. 

4. Способи використання різного роду насадок та дифузорів для 

пом’якшення малюнка зображення.  

5. Технічні вимоги до якості негативів та фотовідбитків. 

6. Види негативного і позитивного ретушування чорно-білих 

фотоматеріалів і фотодрук.  

7. Технологію обробки кольорових фотоматеріалів. 

8. Обладнання для механізованої та автоматизованої обробки 

кольорових фотоматеріалів. 

9. Правила використання кольору в художній портретній фотографії. 

10. Оптичні засоби для усунення недоліків під час зйомки. 

11. Роботу з контрольно-вимірювальною апаратурою для визначення 

характеристик кольорових фотоматеріалів. 

12. Способи виконання кольорового фотодруку і ретушування. 

13. Способи ретушування цифрових фото. 

14. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

ВМІЄ:  

 

1. Виконувати фотозйомку художніх портретів людей різного віку з 

використанням складних схем освітлення у павільйоні і за його 

межами. 

2. Передавати емоційний стан людини художніми засобами 

фотозйомки. 

3. Виконувати фотозйомку видатних подій.  

4. Виконувати зйомку театральних вистав, конкурсів, показів моделей 

одягу і зачісок, спортивних змагань з ефектами світлофільтрів та 

змінною фотооптикою. 

5. Виконувати фотозйомку вернісажів та інтер’єрів, складних 

композицій.  

6. Виконувати фотозйомку архітектури, натюрмортів.  

7. Застосовувати вибір та композиція предметів.  

8. Застосовувати ефекти освітлення при зйомці натюрмортів.  

9. Передавати структуру поверхні предметів, використаних у 

натюрморті. 



10. Виконувати мікрозйомку, фотозйомку багатокольорових плоских та 

об’ємних оригіналів у стаціонарних і виїзних умовах у кольоровому 

зображенні. 

11. Виконувати відбраковку фотознімків і негативів. 

12. Застосовувати різні фільтри Adobe Photoshop. 

13. Застосовувати технології dodge and burn у Adobe Photoshop. 
 

 



Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 
 

 

 

 

 

ДСПТО 7344.K0.74.81-2014  
               (позначення стандарту) 

 

 

 

Професія: Фотограф (фотороботи) 

 

Код: 7344 

 

Кваліфікація: фотограф 6-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Видання офіційне 

Київ - 2014 



Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку  

 

1. Професія: 7344  Фотограф (фотороботи) 

 

2. Кваліфікація: фотограф 6-го розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  
елементи кольорознавства; 

правила використання кольору в художній портретній фотографії; 

оптичні засоби для усунення недоліків під час зйомки;  

контрольно-вимірювальну апаратуру для визначення характеристик 

кольорових фотоматеріалів;  

способи виконання кольорового фотодруку і ретушування. 

 

Повинен уміти:  
виконувати панорамну фотозйомку;  

виконувати стереоскопічну фотозйомку; 

виконувати растрову фотозйомку; 

вибирати варіанти освітлення в залежності від індивідуальних 

особливостей обличчя і складу групи. 

здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого 

підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.  

 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

дотримуватися норм технологічного процесу; 

не допускати браку у роботі; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків;  

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.  

.  



 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів кваліфікації осіб 

5.1. При підвищенні  кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією 

Фотограф (фотороботи) 5-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 

року.  

5.2. Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Фотограф (фотороботи) 6-го розряду; без вимог до стажу роботи. 
 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Надання інших видів послуг. Надання інших індивідуальних послуг. 

 

7.  Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання 

відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 

 

 

 

 

 

 



Типовий навчальний план 

 

Професія: 7344 Фотограф (фотороботи) 

 

Кваліфікація: фотограф 6-го розряду 

 

Загальний фонд навчального часу: 344 години 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 27 4 

1.1 Основи правових знань 4  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 6  

1.3 Інформаційні технології 7 4 

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 118 4 

2.1 Технології фоторобіт 50 4 

2.2 Охорона праці 8  

2.3 Фотообладнання 14  

2.4 
Цифрові та комп’ютерні технології у 

фотовиробництві  
46  

3 Професійно-практична підготовка 161  

3.1 Виробниче навчання 84  

3.2 Виробнича практика 77  

4 Консультації 30  

5 Державна кваліфікаційна атестація  8  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 314 8 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Поняття про авторське право 2  

2. Поняття про зобов’язальне право 2  

 Всього годин: 4  

 

Тема 1. Поняття про авторське право 

Авторське право – правова охорона результатів творчої та 

інтелектуальної діяльності людини. Види творчої діяльності – науково-

технічна творчість (винаходи, промислові зразки тощо) та гуманістична 

діяльність (твори літератури, мистецтва, виконавча діяльність тощо). 

Поняття про патент і порядок його отримання. 

 

Тема 2. Поняття про зобов’язальне право 

Елементи зобов’язання як правового поняття: суб’єкти зобов’язання; 

об’єкт зобов’язання; правовідносини між ними і їх захист. 

Договірні зобов’язання. Договір: предмет договору, зміст договору, 

істотні умови, звичайні умови, випадкові умови. Види договорів.  

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Основи підприємницької діяльності в галузі 2  

2. 
Основи організації управління виробництвом 

в галузі 
3  

 3.  Система обслуговування бізнесу 1  

 Всього годин: 6  

 

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі 

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької 

діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент 

підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення 

коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

 

Тема 2. Основи організації управління виробництвом 

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. 

Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл 

праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження й відповідальність, 

використання мотивації високопродуктивної праці.   

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи 

удосконалення управління виробництвом. 
 

Тема 3. Система обслуговування  бізнесу 

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. 

Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові фірми. 

Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби 

зайнятості та агенції з працевлаштування. 

 

  



Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Використання комп’ютерно-інформаційних 

технологій для автоматизації виробництва 
7 4 

 Всього годин: 7 4 

 

Тема 1. Використання комп’ютерно-інформаційних технологій для 

автоматизації виробництва 

Використання принтерів для одержання зображення. 

Фотомонтаж та колажування в Adobe Photoshop.  

Лабораторно-практичні роботи 

1. Фотомонтаж в Adobe Photoshop. 

2. Колажування в Adobe Photoshop.  

 

 

 

 
 



Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія фоторобіт» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Спеціальні види фотозйомки 24 2 

2. 
Зйомка в ультрафіолетових та інфрачервоних 

променях 
8  

3. Художні прийоми фотодруку зображень  18 2 

 Всього годин: 50 4 

 

Тема 1. Спеціальні види фотозйомки 

Панорамна зйомка. Техніка панорамної зйомки з серії окремих кадрів 

та з’єднання їх у панораму. Особливості такої зйомки. Техніка зйомки за 

допомогою панорамних фотоапаратів. Панорамні фотоапарати, їх будова і 

принцип дії. 

Стереофотозйомка. Поняття про бінокулярний зір та фізіологію 

сприйняття фотозображення. Техніка зйомки, монтаж стереопари. 

Стереоскоп, його використання. 

Растрова об’ємна фотографія. Голографія. 

Декоративна і прикладна фотографія. Фотокераміка, фотозображення 

на пластмасі, на тканинах. 

Рекламна фотографія. Торговельна, побутова і промислова рекламна 

фотографія. Освітлення, зображувальні засоби, стиль рекламного фото. 

Динаміка, чіткість композиції, кольоровий тон та насиченість кольору в 

рекламній фотографії. Зйомка середньоформатними та широкоформатними 

фотоапаратами на кольорові негативні та оборотні плівки. Сканування 

зображень, комп’ютерна обробка та друк на кольорових принтерах – як засіб 

досягнення найвищої якості фотознімка. Обладнання фотостудії сучасними 

освітлювальними системами з передвижними джерелами світла. Можливість 

швидкої зміни інтер’єру та фонів у студії. Можливість зміни іміджу 

замовника. 

Зйомка портфоліо. Особливості фотозйомки портфоліо в студії та за її 

межами.  

Лабораторно-практична робота 

Зйомка та монтаж панорами. 

 

Тема 2. Зйомка в ультрафіолетових та інфрачервоних променях 

Апаратура, оптика та освітлювальні прилади для такого виду зйомки. 

Сфери застосування таких видів зйомки. Використання світлофільтрів.  

 



Тема 3. Художні прийоми фотодруку зображень з оборотних плівок 

Художні прийоми в чорно-білому та кольоровому друкуванні. 

Створення ефекту розмитості зображення, імітування ефекту руху при 

друкуванні. Використання дифузних насадок на об’єктив збільшувача. 

Часткова кольорокорекція зображення. Виготовлення фотограм, монтування 

панорам. 

Лабораторно-практична робота 

Використання дифузних насадок. 

 

 



Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Організаційні функції з охорони праці при 

створенні підприємства та в процесі його 

діяльності 

2 

 

2. 
Порядок проведення навчання й перевірки знань 

з питань охорони праці 
2 

 

3. 

Використання персональних комп’ютерів, 

комп’ютерних програм в оволодінні знаннями з 

охорони праці  

4 

 

 Всього годин: 8  

 

Тема 1. Організаційні функції з охорони праці при створенні 

підприємства та в процесі його діяльності 

Основна й додаткова документація, що підтверджує готовність 

підприємства виконувати заявлені види робіт. 

Управління охороною праці на підприємстві. Засоби індивідуального 

захисту для працівників фотопідприємства. Безкоштовне забезпечення 

працівників нейтралізуючими та знешкоджуючими засобами. 

Економічне управління охороною праці. 

Атестація робочих місць. 

 

Тема 2. Порядок проведення навчання й перевірки знань з питань 

охорони праці 

Визначення понять і термінів. 

Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час 

професійного навчання працівників на підприємстві. 

Спеціальне навчання й перевірка знань з питань охорони праці. 

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці для посадових осіб. 

Організація проведення інструктажів з питань охорони праці. 

Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи. 

 

Тема 3. Використання персональних комп’ютерів, комп’ютерних 

програм в оволодінні знаннями з охорони праці 

Упровадження нової техніки та новітніх технологій у фотовиробництві 

– запорука необхідності удосконалення професійної підготовки працюючих, 

у тому числі в плані знань основ охорони праці і вміння користуватися 

довідковими і нормативними матеріалами. 



Розробка і використання комп’ютерних програм для навчання і 

перевірки знань з охорони праці. 



Типова навчальна програма з предмета 

«Фотообладнання» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Сучасні професійні фотоапарати 8  

2. Сучасні професійні фотозбільшувачі 6  

 Всього годин: 14  

 

Тема 1. Сучасні професійні фотоапарати 

Використання середньоформатної апаратури з кадром 6х6 та 6х9. 
Використання широкоформатних апаратів з кадром 9х12 та 13х18. 

Новітні системи типа «Linhof», «Plavbel» або «Toyo». Цифрові 

приставки для камер з даним форматом. 

 

Тема 2. Сучасні професійні фотозбільшувачі 

Фотозбільшувачі для чорно-білого та кольорового друку з 

середньоформатних та широкоформатних плівок. 

Фотозбільшувач для цифрового фотодруку. 



Типова навчальна програма з предмета 

«Цифрові та комп’ютерні технології у фотовиробництві» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Програма Adobe Photoshop  24  

2. Друк зображень  18  

3. Інші засоби демонстрації зображень 4  

 Всього годин: 46  

 

Тема 1. Програма Adobe Photoshop 

Пакети для обробки, заміни та зберігання графічних зображень; їх 

використання для досягнення найвищої якості фотозображень. 

Засоби використання палітр: «Шари», «Канали», «Контури», «Пензлі», 

«Дизайн», «Команди» та інші. 

Виділення фрагментів зображення.  

Техніка обробки зображення різними інструментами. 

Формат, що підтримує багатошарову структуру документів. Фільтри 

для придання зображенню спеціальних ефектів. Виправлення тонового та 

колірного дисбалансу в зображенні. Зміна контрасту зображення. Вивчення 

сучасних програм для художньої обробки зображень. 

Монтування панорам. 

  

Тема 2. Друк зображень 

Калібровка монітора. Точна настройка моніторів та принтерів. 

Підключення принтера до комп’ютера та його тестування. Вибір масштабу та 

друкування зображення або його версії Adobe Photoshop. Вибір команд. Друк 

декількох зображень на одній сторінці. Друк індекс-принту з фотоапарата.  

 

Тема 3. Інші засоби демонстрації зображення 
Відправлення фотографій за електронною поштою. Розміщення 

фотографій на web-сайті. 

Інші можливості цифрових камер. 

 



Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія: 7344 Фотограф (фотороботи) 

 

Кваліфікація: фотограф 6-го розряду 

  

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

 І. Виробниче навчання  

1. Охорона праці, пожежна та електробезпека 6 

2. Спеціальні види фотозйомки 24 

3. Комп’ютерна обробка зображень  54 

 Всього годин: 84 

 ІІ. Виробнича практика  

1. 
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. 

Ознайомлення з підприємством.  
7 

2. 
Самостійне виконання робіт на робочому місці фотографа 

6 розряду 
63 

 Кваліфікаційна пробна робота 7 

 Всього годин: 77 

  Загальна кількість годин: 161 

 

Тема 1. Охорона праці, пожежна та електробезпека 

Правила і норми охорони праці в навчальних майстернях. 

Вимоги безпеки до фотообладнання, лабораторного обладнання і 

виробничого процесу, основні небезпечні виробничі фактори, що виникають 

при роботі в майстернях (струм, падіння, гострі деталі та хімічні речовини і 

інше). 

Правила безпеки праці при роботі з фоторозчинами. 

Причини травматизму. Види травм. Способи запобігання травматизму.  

Пожежна безпека. Причини пожеж у навчальних майстернях, 

фотолабораторіях та інших приміщеннях навчальних закладів. Засоби 

попередження пожеж. Заходи перестороги при користуванні 

пожежонебезпечними розчинами й газами.  

Правила поводження учнів/слухачів при пожежі, порядок виклику 

пожежної команди. Користування первинними засобами пожежогасіння. 

Засоби для забезпечення пожежної безпеки, шляхи евакуації. 

Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування 

електронагрівальними і освітлювальними приладами, електроінструментами; 

заземлення електроприладів, відключення електричного струму. 

Можливість дії електричного струму, технічні способи захисту, умови 

зовнішнього середовища, знаки і написи безпеки, захисні прилади. 

Види електротравм, надання першої допомоги. 



Ознайомлення учнів/слухачів з майстернею. Розстановка 

учнів/слухачів на робочих місцях. Ознайомлення учнів з порядком 

одержання і здачі інструментів і приладів.  

Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці і 

правилами внутрішнього розпорядку в навчальних закладах. 

 

Тема 2. Спеціальні види фотозйомки 

Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, охорони 

праці.  Сучасні технології, інструменти і пристосування.  

Вправи  
1. Зйомка стереофотоапаратом. Зйомка за допомогою стереонасадок. 

Зйомка звичайним фотоапаратом із двох точок. Друкування і монтаж знімків. 

Метод поляроїдів і анаглифів. 

2. Зйомка звичайним і панорамним фотоапаратами. Зйомка 

горизонтальної і вертикальної панорами. Фотодрук та монтаж панорам. 

Растрова фотографія. Голографія. Фото на кераміці, пластмасі, дереві. Зйомка 

професійними фотоапаратами. 

3. Фотозйомка рекламного характеру. Вибір і компонування об’єктів. 

Ефекти освітлення, вибір крупності плану. Передача фактур предметів і 

властивості об’єктів зйомки художніми засобами. 

4. Фотозйомка портфоліо з використанням різної кількості аксесуарів, 

різних ефектів освітлення. 

5. Фотозйомка портретів з використанням оптичних засобів для 

усунення зовнішніх недоліків портретування. 

6. Використання фотоплівок типу 120 та форматних оборотних і 

негативних чорно-білих та кольорових матеріалів для отримання зображень 

найвищої якості. 

7. Використання фотоматеріалів та світлофільтрів для зйомки в 

інфрачервоному та ультрафіолетовому випромінюванні.  

Навчально-виробничі роботи 

Зйомка різноманітних сюжетів професійними фотоапаратами. 

Використання складних ефектів освітлення. Зйомка в ультрафіолетових та 

інфрачервоних променях.  

 

Тема 3. Комп’ютерна обробка зображень 
Інструктаж за змістом занять з організації робочого місця, охорони 

праці, Сучасні технології, інструменти і пристосування. 

Вправи 

1. Програма Adobe Photoshop. 

2. Використання різноманітних палітр. Обробка зображень різними 

інструментами. Виділення фрагментів зображень. 

3. Формат, що підтримує багатошарову структуру документів. 

4. Ефектні фільтри типу «Розмивання», «Деформація» та інші. 

5. Виправлення тонового та колірного дисбалансу. Налаштовка 

контрасту. 



6. Художня обробка зображень. 

7. Монтування декількох зображень в одне.  

8. Фільтри «Portraiture», «ColorEfexPro». 

Навчально-виробничі роботи 

Отримання зображень з цифрових носіїв: використання різноманітних 

комп’ютерних інструментів для досягнення певних результатів, зберігання 

цифрових зображень та катало галізація файлів. 

 

ІІ. Виробнича практика 
 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. 

Ознайомлення з підприємством 
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. 

Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт і організацією 

праці фотографа. 

Ознайомлення з нормами часу на всю роботу, окремі технічні переходи 

і операції.  

Ознайомлення з пристосуваннями, обладнанням, фотоапаратурою. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт  
Самостійне виконання робіт на робочому місці фотографа 6-го розряду 

у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням 

норм безпеки праці. 

 

Примітка 

 Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів, та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт 

1. Зйомка рекламних об’єктів.  

2. Стереофотозйомка. 

3. Зйомка жіночого портфоліо у павільйоні та поза павільйоном.  

4. Зйомка чоловічого портфоліо у павільйоні та поза павільйоном.  

5. Зйомка чоловічого та жіночого портрету різними об’єктивами.  

 

 

 



Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія:  7344 Фотограф (фотороботи) 

 

Кваліфікація: фотограф 6-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

 

1. Елементи кольорознавства. 

2. Правила використання кольору в художній портретній фотографії. 

3. Оптичні засоби для усунення недоліків під час зйомки. 

4. Техніку панорамної зйомки з серії окремих кадрів та з’єднання їх у 

панораму.  

5. Поняття про бінокулярний зір та фізіологію сприйняття 

фотозображення.  

6. Техніку зйомки, монтаж стереопари. 

7. Декоративну і прикладну фотографію.  

8. Торговельну, побутову і промислову рекламну фотографію.  

9. Освітлення, зображувальні засоби, стиль рекламного фото. 

10.  Динаміку, чіткість композиції, кольоровий тон та насиченість 

кольору в рекламній фотографії.  

11. Способи зйомки середньоформатними та широкоформатними 

фотоапаратами на кольорові негативні та оборотні плівки. 

12.  Способи сканування зображень, комп’ютерної обробки та друку. 

13. Обладнання фотостудії сучасними освітлювальними системами з 

рухомими джерелами світла. 

14. Можливості зміни іміджу замовника. 

15. Зйомку портфоліо. 

16. Особливості фотозйомки портфоліо в студії та за її межами. 

17. Художню обробку цифрових фотографій. 
18. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

ВМІЄ: 

 

1. Виконувати панорамну, стереоскопічну і растрову фотозйомку. 

2. Вибирати варіанти освітлення в залежності від індивідуальних 

особливостей обличчя і складу групи. 

3. Виконувати стереофотозйомку.  

4. Виконувати зйомку звичайним фотоапаратом із двох точок.  

5. Виконувати зйомку звичайним і панорамним фотоапаратами.  

6. Виконувати зйомку горизонтальної і вертикальної панорами.  

7. Виконувати фотодрук та монтаж панорам.  

8. Виконувати растрову фотографію.  

9. Виконувати фото на кераміці, пластмасі, дереві.  

10. Виконувати фотозйомку рекламного характеру.  



11. Виконувати вибір і компонування об’єктів.  

12. Застосовувати ефекти освітлення, вибір крупності плану.  

13. Виконувати передачу фактур предметів і властивості об’єктів 

зйомки художніми засобами. 

14. Виконувати фотозйомку портфоліо з використанням різної кількості 

аксесуарів, різних ефектів освітлення. 

15. Виконувати фотозйомку портретів з використанням оптичних 

засобів для усунення зовнішніх недоліків особи, яку фографують. 

16. Виконувати фотоматеріали та світлофільтри для зйомки в 

інфрачервоному та ультрафіолетовому випромінюванні. 

17. Виконувати зйомку панорами цифровим фотоапаратом. 

18. Виконувати обробку панорамної зйомки на комп’ютері та 

друкування на принтері. 

19. здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого 

підприємництва, знати основи формування бізнес-плану. 
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