ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дана програма створена на основі програми з позашкільної освіти науково-технічного
напрямку для гуртка юних фотоаматорів, яку рекомендовано Міністерством освіти і науки
від 18.07.2007 року, випуск №1, Київ, «Грамота, 2008 р. Програма обговорена та схвалена
методичною радою Вінницького міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної
(протокол №2 від 22.10.2013 року).
Програма гуртка фото-, відеооператорів є надзвичайно актуальною у системі позашкільної
освіти, оскільки
у наш час відеозапис та фотозйомка знайшли застосування
у
повсякденному житті, в усіх галузях науки і техніки. Немає людини, яка тим, чи іншим
чином не користувалась цим геніальним винаходом людства. Цифрова фото- та відеозйомка
є логічним розвитком знімання на плівку, але з набагато більшими можливостями. Це
пов’язано з фантастичними успіхами мікроелектроніки, які зробили фотокамеру, відеокамеру
та комп’ютер персональними інструментами. Доступність комп’ютерних програм дозволяє
сьогодні займатися зніманням та монтуванням фотосесій та відеофільмів на професійному
рівні навіть невеликим студіям, які об’єднують кількох аматорів. У позашкільному закладі
розпочинається підготовка учнів до роботи в різних галузях науки, культури та мистецтва. Ці
знання стануть корисними і в побуті.
Мета програми: формування у гуртківців компетентностей особистості засобами фото- та
відеоаматорства.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
 пізнавальної: оволодіння основами фотографії, знаннями про різні жанри фотографії,
ознайомлення з процесом фотографування, ознайомлення з основними поняттями та
принципами роботи відеознімальної техніки;
 практичної: формування практичних умінь і навичок роботи в різних жанрах
фотографії, в різних жанрах відеознімання;
 творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток здібностей, художнього
смаку, творчої уяви, фантазії; задоволення потреби особистості у творчій самореалізації;
 соціальної: формування інтересу до техніки і мистецтва, позитивних якостей емоційновольової сфери (уважність, наполегливість, доброзичливість, охайність і старанність у
роботі).
Програма розрахована на учнів 5-11 класів. Програма передбачає один рівень навчання –
основний. Термін навчання – два роки. Прийом у гурток відбувається на конкурсній основі, і
за результатами відбору діти зараховуються до групи 1 року навчання основного рівня.
Заняття в групі І року навчання основного рівня проходять 2 рази на тиждень по 2 години.
Наповненість групи – 12 чоловік.
Програма першого року навчання основного рівня передбачає вивчення будови
фотоапаратури, функціональних можливостей сучасних цифрових фотоапаратів.
Впроваджується вивчення основ професійної фотографії: наукової, рекламної, художньої,
репортерської тощо. Діти знайомляться з усіма етапами виготовлення фільму, а також з
різними видами відео знімання. Особливістю її є створення оптимальних умов для творчого
розвитку, систематизації одержаних знань і навичок фото- та відеозйомки.
Програма другого року навчання основного рівня спрямована на ознайомлення гуртківців
із правом інтелектуальної власності та юридичними основами роботи фотомитця, оволодіння
фотожанрами усіх видів. Гуртківці засвоюють комп‘ютерні програми нелінійного
монтування фільмів. Заняття в групі ІІ року навчання основного рівня проходять 2 рази на
тиждень по 2,5 години.
Навчальна програма гуртка передбачає застосування теоретичних і практичних занять,
фотосесії, фотовиставки, виготовлення альбомів, слайдів, буклетів, відеопроби.

