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ВСТУП
Фотографія є найбільш поширеним і популярним видом мистецтва серед
учнівської молоді.
Заняття у гуртку «Цифрова фотографія» розвивають розумові здібності
вихованців, поглиблюють їх технічні знання та вміння, привчають до самостійності,
виховують допитливість та естетичні смаки, формують навички вихованців для
майбутньої роботи в різних жанрах фотографії.
Впроваджується вивчення основ професійної фотографії: наукової,
рекламної, художньої, репортерської тощо. Вихованці повинні вивчити правила
безпеки життєдіяльності й охорони праці, обережно використовувати
фотоапаратуру й обладнання лабораторії.
Діти вивчають призначення всіх інструментів комп’ютерної програми для
роботи із зображенням, одержують навички, необхідні для професійної обробки
зображень і створення власних творчих образів.
Керівник гуртка, враховуючи вікові особливості гуртківців, їх інтереси й
нахили, використовує різні форми навчання: бесіди, лекції, доповіді, тощо.
Перевірка й оцінювання знань та умінь вихованців здійснюється під час виконання
ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин, змагань і підсумкових
виставок.
Саме сказане вище свідчить про актуальність обраної теми.
Метою методичної розробки є: у вигляді різних практик, лекцій, ігор,
обговорень, поетапне формування знань і навичок діяльності гуртка "Цифрова
фотографія"
Основні завдання гуртка: полягають у формуванні таких компетентностей:
пізнавальна – засвоєння початкових художньо-технічних знань,
елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом цифрової фототехніки,
участь у виставках та конкурсах;
практична – зміцнення здоров’я та фізичного розвитку учнів, пропагування
здорового способу життя, змістовний і активний відпочинок;
творча – набуття досвіду власної творчої діяльності, всебічний розвиток
особистості вихованців, розвиток навичок самостійного мислення, а також
прийняття самостійних рішень у різноманітних життєвих ситуаціях, підготовка
висококваліфікованих фотоаматорів;
соціальна – виховання поваги до праці, культури праці, військовопатріотичне виховання, любов до рідного краю, гуманне ставлення до
навколишнього середовища, формування позитивних якостей емоційно-вольової
сфери (самостійності, наполегливості, працелюбності й ін.), уміння працювати в
колективі, створення згуртованого колективу.
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І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1. Історія розвитку фотографії
З давніх-давен люди хотіли відобразити прекрасні миті свого життя, явищ
природи, висловити почуття прекрасного через матеріальну форму. Так поети
пишуть вірші, композитори складають музику, а художники втілюють прекрасне на
полотні. З винаходом фотоапарата і розвитком фотографії це стало більш реально.
Історія розвитку фотографії налічує безліч спроб, ще до створення першої
фотографії, відтворити процес фотографування, коли математики досліджуючи
оптику заломлення світла з'ясовували, що зображення перевертається, якщо
пропустити його в темну кімнату через маленький отвір.
У 1604 р німецький астроном Йоганн Кеплер відкрив математичні закони
відбиття світла в дзеркалах. Ці закони пізніше започаткували теорію лінз,
дотримуючись якої італійський фізик Галілео Галілей винайшов перший телескоп
для спостереження за небесними тілами. Принцип заломлення променів був
встановлений, але зберігати отримані зображення на відбитках ще могли.
У 1820-і рр .. Жозеф Ньєпс Нісефор винайшов спосіб збереження отриманого
зображення в камері-обскура. У ній падає світло оброблявся асфальтовим лаком
(аналог бітуму) на поверхні зі скла. За допомогою асфальтового лаку зображення
набувало форму і ставало видимим. Таким чином вперше в історії розвитку
фотографії та всього людства картину створював не художник, а падаючі промені
світла в ламанні.
У 1835 р англійський фізик Вільям Тальбот винайшов відбиток фотографії негатив і за допомогою камери-обскура Ньепса зміг з його допомогою поліпшити
якості фотозображень. Після появи цього нововведення знімки стало можливим
копіювати. Тальбот зробив свою першу фотографію, на якому було зображено його
власне вікно з чітко переглядається віконної гратами. Пізніше він написав доповідь,
в якому називав художнє фото світом прекрасного, так Тальбот заклав в історію
фотографії один з майбутніх принципів друку фотографій.
У 1861 р фотограф з Англії Т. Сеттон винайшов перший в історії фотоапарат з
єдиним дзеркальним об'єктивом. Принцип роботи цього фотоапарата полягав в
наступному, на штатив закріплювався великий ящик з непроніаемой для світла
кришкою зверху, але через яку була можливість вести спостереження. Об'єктив
ловив фокус на склі, де за допомогою дзеркал формувалося зображення.
У 1889 р. в історії розвитку фотографії з'являється ім'я Джорджа Істмана
Кодак, який запатентував першу в світі фотоплівку у вигляді рулону, а пізніше і
фотокамеру "Кодак", яка підходить спеціально для цієї фотоплівки. В майбутньому,
назва "Kodak" стало брендом великої компанії. Найцікавіше, що назва не має
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сильної смислового навантаження, все напросто Істман вирішив придумати слово,
яке починається і закінчується на одну і ту ж букву.
У 1904 році брати Люм'єр випустили пластини для кольорового фото під
торговою маркою "Lumiere". Ці пластини пізніше стали основоположниками
майбутнього кольорової фотографії.
У 1923 р. був винайдений перший фотоапарат в якому використовується 35 мм
плівка, взята з кінематографа. Це дало можливість отримувати невеликі негативи і
друкувати великі зображення лише цікавлять знімків. Через 2 роки фотоапарати
фірми "Leica" вийшли в масове виробництво.
У 1935 р. фотоапарати Leica 2 стали комплектуватися окремим відеошукачем,
потужної фокусіровочной системою, що поєднують дві картинки в одну. Згодом в
нових фотоапаратах Leica 3 з'являється можливість використання регулювання
тривалості витримки. Дуже довгі роки фотоапарати Leica були сильними і
невід'ємними інструментами в іскусствае фотографії в світі.
У 1935 р. компанія "Kodak" випустила кольорові фотоплівки "Кодакхром" в
масове виробництво. Але ще тривалий час при друку їх необхідно було віддавати на
доопрацювання після проявлення де вже накладалися кольорові компоненти під час
проявлення.
У 1942 р. компанія "Kodak" почала випуск кольорових фотоплівок
"Kodakcolor", які стали одними з популярних фотоплівок для професійних і
аматорських камер наступні півстоліття.
У 1963 р. переворот в друк фотографій внесли фотокамери "Polaroid", які
давали можливість друкувати фотографію миттєво після отриманого знімка одним
натисканням. Всього лише потрібно було почекати кілька хвилин, щоб на
порожньому відбитку з'явилися контури зображень, а потім проступала цілком
кольорова фотографія гарної якості. Ще наступні 30 років універсальні фотоапарати
Polaroid стануть займати провідні місця в історії фото, щоб поступитися епосі
цифрової фотографії.
У 1970-х рр. фотоапарати стали комплектувати вбудованим експонометром,
автофокусуванням, автоматичними режимами зйомки, в аматорських 35 мм камерах
була присутня вбудована фотоспалах. Пізніше до 80-х років фотоапарати почали
забезпечуватися р / к панелями, які показували користувачеві програмні установки і
режими фотокамери. Ера цифрової техніки тільки починалася.
У 1974 р. за допомогою електронного астрономічного телескопа була отримана
перша цифрова фотографія зоряного неба.
У 1980 р. компанія "Sony" випустила на ринок цифрову відеокамеру Mavica.
Зняте відео зберігалося на гнучкому перезаписувати флоппі-диску, який можна було
багато разів прати для нового запису.
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У 1988 р. компанія "Fujifilm" офіційно випустила в продаж перший цифровий
фотоапарат Fuji DS1P, де фотографії зберігалися на електронному носії в цифровому
вигляді. Фотокамера володіла 16Mb внутрішньої пам'яті.
У 1991 р. компанія "Kodak" випускає цифрову дзеркальну фотокамеру Kodak
DCS10, що має 1,3 mp дозволу і набір готових функцій для професійної зйомки
цифрою.
У 1994 р. компанія "Canon" постачає деякі моделі своїх фотокамер системою
оптичної стабілізації зображень.
У 1995 р. компанія "Kodak", слідом за Canon припиняє випуск популярних
останні півстоліття плівкових своїх фірмових фотокамер.
У 2000-х рр. Стрімко розвиваються на базі цифрових технологій корпорації Sony,
Samsung поглинають більшу частину ринку цифрових фотоапаратів. Нові аматорські
цифрові фотоапарати швидко подолали технологічну кордон в 3Мп і за розміром
матриці легко змагаються з професійною фототехнікою маючи розмір від 7 до 12
Мп. Незважаючи на швидкий розвиток технологій в цифровій техніці, таких як:
розпізнавання особи в кадрі, виправлення відтінків шкіри, усунення ефекту
"червоних" очей, 28-кратне "масштабування", автоматичні сцени зйомки і навіть
спрацьовування камери на момент посмішки в кадрі, середня ціна на ринку
цифрових фотокамер продовжує падати, тим більше що в аматорському сегменті
фотоапаратів почали протистояти мобільні телефони, забезпечені вбудованими
камерами з цифровим зумом. Попит на плівкові фотоапарати стрімко впав і тепер
спостерігається інша тенденція підвищення ціни аналогової фотографії, яка
переходить в розряд раритету.
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2. Викладання теоретичного матеріалу
Теоретичне заняття в гуртку «Цифрова фотографія» починається з короткого
обговорення і питань по минулій темі. Потім керівник гуртка читає лекцію за темою
даного заняття.
На початку курсу акцент робиться на самій головній базі в фотографіі. А саме
керівник гуртка докладно розповідає і показує плівковий фотоапарат "Зеніт" і
пояснює про основні параметри і настройки в фотозйомці: швидкість затвора та
розмір діафрагми. Чому застосовується фотоапарат "Зеніт"? Тому, що він дуже
просто розбирається і наочно видно, що таке витримка, на об'єктиві можна
розгледіти діафрагму.
Основні теми теоретичного матеріалу:
1.
Діафрагма, витримка і ІСО - ключові параметри експозиції.
2.
Історія фотографії. Обладнання фотолабораторії. Будова фотоапарата.
Чорно-біла фотографія. Обладнання і його призначення. Фотоапарат: оптика,
допоміжні пристрої (експонометри, далекоміри, автоматика, видошукач). Будова
фотоапаратів з плівкою. Історія фотографії. Українська фотографія. Значення
фотографії й її застосування в науці, техніці та громадському житті.
3.
Фокусна відстань об'єктива.
4.
Особливості фотографування. Будова, принцип дії і класифікація
імпульсних освітлювачів, використання «спалаху» для вирішення творчих завдань.
5.
Технічні та правові питання фотографії. Профілактичне обслуговування
фототехніки. Простий і доступний ремонт фототехніки. Поради щодо використання
сучасних фотоматеріалів.
6.
Жанри фотографії. Особливості зйомки пейзажу, натюрморту, портрета,
спорту, архітектури; жанрового фото
7.
Композиція фотокадру. Тональна, світлотіньова і лінійна побудова
кадру. Розміщення предметів у межах кадру. Вивчення композиції кадру через
засоби масової інформації, Інтернет. Вибір точки зйомки.
8.
Поняття про центральний процесор, оперативну пам’ять, жорсткий диск.
Їх задачі. З’єднувальні порти. Периферійні пристрої. Різні види принтерів та робота
з ними. Сканери.
9.
Стабілізатор зображення. Композиція кадру: симетрія та баланс
композиції, лінійність композиції, кількість та розмір об’єктів у кадрі, перспектива,
передній та задній плани. Точка зйомки, ракурс та масштаб у кадрі. Колір та
контраст у кадрі.
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10. Використання програми для обробки та відновлення фотографій.
Основні етапи роботи в програмі. Імпортування файлів. Створення зображення з
нуля або на основі існуючої фотографії.
11. Розмір зображення. Способи стискання зображення: архіватори, різні
формати файлів (JPEG, GIF та ін.)
12. Поняття про моделі та режими кольору. Встановлення кольору та його
параметрів різними способами.
13.
Інструменти виділення, малювання. Вирізання та копіювання
фрагментів зображення. Виділення на основі різниці кольору. Збереження
виділення. Знімок із розтушованими краями. Заливання.
14. Поняття шару. Створення нового шару. Видалення шару. Робота з
декількома шарами.
15.
Інструмент Type: додавання тексту, палітра Charaсter та Paragraph.
16.
Підготовка зображення до друку. Особливості різних принтерів.
17.
Особливості підготовки зображень для Web. Формати та розміри файлів
для Web.
18.
Відбір та фотодрук виставкових робіт. Оформлення фотовиставки.
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ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Практична гра: «Жанр фотографії»
Після того як керівник гуртка закінчив з лекцією, вихованці приступають до
гри: «жанр фотографії» . Суть гри полягає в тому, що б у закріпилися знання, щодо
різних жанрів в фотографії.
По колу, так як сидять діти, за годинниковою стрілкою кожен учень задає
певний жанр у фотографії, а той кого питають, шукає та показує в своєму смартфоні
серед своїх заздалегідь заготовлених фоторобіт певний жанр і передає естафету
наступному гуртківцю.
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2. Практична гра: «Фото - майстер»
Сенс цієї гри полягає в тому, що б у вихованця, крім нових знань в області
фотографії, ще й з'являлися лідерські якості, вміння лаконічно і грамотно
висловлювати свої думки, чітко відповідати на питання, давати правильні та
своєчасні поради. Дуже швидко ростуть комунікативні навички.
За рахунок чого, це досягається? Вихованець засвоївши тему заняття - сідає на
місце керівника гуртка, до нього інші вихованці звертаються на ім'я по батькові і
задають питання, як фото майстра. Після відповіді на питання і повного пояснення
матеріалу, крім усього перерахованого вище, також у вихованця ще й самооцінка
підвищується - що допомагає йому в подальшому житті. Крім цього після такого
практикуму - у всіх дуже добре засвоюється матеріал конкретного заняття.

11

3 . Практикум : «Найкращий пейзаж»
Крім теоретичних і практичних занять в аудиторії, керівник гуртка
вибирається з вихованцями на природу для зйомки пейзажів і макро - зйомки. Плюс
такого виходу полягає в тому що діти дихають свіжим повітрям, що сприятливо
впливає на їхнє здоров'я. Невеликими групами проводиться зйомка з подальшою
обробкою фотографій, обговоренням помилок і вибором кращих робіт.
.
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4.Зйомка інших жанрів і обробка фотографій
Також вихованці обов’язково проводять зйомки, натюрморту, портрета,
спорту, архітектури; жанрового фото с подальшою обробкою фотографій.
Повинні оволодіти такими техніками як:
Виділення об’єктів за допомогою різних інструментів. Вирізання елементів
композиції. Просте заповнення та градієнтна заливка окремих фігур та фону.
Кадрування різних фотографій, елементів.
Зміна розмірів зображення та полотна за заданими параметрами. Поворот
фотографії та виділеного елемента. Навчання вирівнюванню лінії горизонту. Вільне
перетворення. Перетворення області виділення в контур. Редагування контуру і т.д.
Використання контурів (заливка та штриховка контуру, перетворення контуру
в область виділення).
Накладання фільтрів на зображення: наведення різкості, розмиття.
Експериментування зі спотворювальними фільтрами. Створення власного фільтра.
Зміна моделей та режимів кольору. Встановлення параметрів кольору за
допомогою інструмента Variations, зміна інших параметрів.
Створення нового шару, зміна послідовності шарів, відображення,
приховування та видалення шарів. Робота з декількома шарами: непрозорість,
об’єднання шарів. Залучення ефектів до шарів. Копіювання об’єктів з одного шару
на інший.
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ВИСНОВКИ
В ході такої методики проведення заняття, а саме, змінюючи методи
закріплення нового матеріалу під час одного заняття - бачимо наглядно позитивний
результат проведеної роботи. Вихованці набувають крім знань і навичок цифрового
фотографування, ще й лідерські якості, вміння лаконічно висловлювати свої думки,
чітко відповідати на питання, давати правильні та своєчасні поради. Дуже швидко
ростуть комунікативна майстерність.
Заняття у гуртку «Цифрова фотографія» розвивають розумові здібності вихованців,
поглиблюють їх технічні знання та вміння, привчають до самостійності, виховують
допитливість та естетичні смаки, формують навички вихованців для майбутньої
роботи в різних жанрах фотографії. Фотографія є найбільш поширеним і
популярним видом мистецтва серед учнівської молоді.
Вихованці мають вміти:
 користуватися фотоапаратурою;
 друкувати фотографії на принтері;
 ретушувати і оформляти
фотокартки;
 виконувати різножанрову
фотозйомку;
 проводити фотозйомку різними
фотоапаратами;

 аналізувати і попереджувати типові
помилки юних фотографів;
 користуватися панелями
інструментів;
 кардувати зображення;
 створювати та використовувати
контури;
 додавати текст до фотографій;

У вихованців мають бути сформовані такі компетентності:
пізнавальна – засвоєння початкових художньо-технічних знань, елементарних
уявлень і понять, ознайомлення зі світом цифрової фототехніки, участь у виставках
та конкурсах;
практична – зміцнення здоров’я та фізичного розвитку учнів, пропагування
здорового способу життя, змістовний і активний відпочинок;
творча – набуття досвіду власної творчої діяльності, всебічний розвиток
особистості вихованців, розвиток навичок самостійного мислення, а також
прийняття самостійних рішень у різноманітних життєвих ситуаціях, підготовка
висококваліфікованих фотоаматорів;
соціальна – виховання поваги до праці та людей праці, культури праці,
військово-патріотичне виховання, любов до рідного краю, гуманне ставлення до
навколишнього середовища, формуванню позитивних якостей емоційно-вольової
сфери (самостійності, наполегливості, працелюбності й ін.), уміння працювати в
колективі, створення згуртованого колективу.
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