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სასწავლო კურსის მიზანი 

Food Photography-ის კურსის მიზანია მსმენელებს 
შეასწავლოს ფოტოგრაფიის კონკრეტული მიმდინარეობა 
ფუდ ფოტოგრაფია.  
 
კურსის პრაქტიკული ხასიათიდან გამომდინარე 
მსმენელებს შეეძლებათ დამოუკიდებლად გადაღება და 
ადვილად შეძლებენ თვითდასაქმებას ფუდ 
ფოტოგრაფიის განხრით. 
 

სასწავლო კურსის დრო 

10 ლექცია (20 საათი) 
ოთხშაბათი, 20:00 - 22:00, შაბათი, 14:00 - 16:00 
 
 

სასწავლო კურსის შინაარსი 

შეხვედრა I  

ფუდ სტაილინგის  საჭიროება, სტილისტიკა, კატეგორიები, მათი განსხვავება და  სტილის 
შერჩევა    
 

შეხვედრა  II  

განათების ტიპები, როგორ შევძლოთ მინიმალური ტექნიკური შესაძლებლობით მაქსიმალური 
შედეგის მიღება (სოფტბოქსებისა და სტრობების გარეშე) 
    

შეხვედრა III 
სთაილინგი ანუ როგორ შევქმნათ კონკრეტული  კერძის შესაბამისი გარემო 
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შეხვედრა IV  

ფოტოს რეტუში. ფოტოშოპის მნიშვნელობა ფუდ  ფოტოგრაფიაში 
    

შეხვედრა V 

ქართული სამზარეულო, სთაილინგი და რეტუში 
    

შეხვედრა VI 

მინიმალისტური სტილი ფუდ ფოტოგრაფიაში, სთაილინგი, რეტუში 

შეხვედრა VII 

ზოგადი სთაილინგი ყველა ტიპის კერძზე, რეტუში 
      

შეხვედრა VIII 

სასმელები, სითხესთან მუშაობა, განათების ტიპი, რეტუში 
   

შეხვედრა IX 

საბოლოო პროექტი: სტუდენტს ეძლევა დავალება   გადაიღოს 3 სხვადასხვა სტილის ფოტო  
(ქართული სამზარეულო, ევროპული ზოგადი სთაილინგი, მინიმალისტური)  
 

შეხვედრა X 
საბოლოო პროექტის პრეზენტაცია 
 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 
კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ: 

• სთაილინგის აწყობა 
• განათების ტიპები 
• კონკრეტულ საკვებთან მუშაობის სპეციფიკა  

 
სტუდენტს შეეძლებათ: 

• დამოუკიდებლად გადაღება 



 

სექტემბერი, 2020 3 

 

• ფუდის განხრით მუშაობა 
 

სასწავლო კურსის მოთხოვნები 

კურსის მსმენელს უნდა გააჩნდეს ინტერესი ფოტოგრაფიის მიმართ და შეეძლოს კამერის 
გამოყენება.  
 

სასწავლო კურსის შეფასება 

კურსის არ შეფასდება ქულებით, ლექტორი იმუშავებს სტუდენტებთან ინდივიდუალურად,  
კონკრეტული დავალებების განხილვითა და შეცდომების გასწორებით დააკვირდება მათ 
პროგრესს.  
 
დასკვნით გამოცდაზე მიეცემათ  სხვადასხვა სტილისა და განხრის  ფუდ ფოტოგრაფიის 
დავალება რომლის შესასრულებლადაც ექნებათ ერთი კვირა 
 
დასკვნითი გამოცდისა და კურსის განმავლობაში დავალებების შესრულების მიხედვით 
შეირჩევა 3 წარჩინებული მსმენელი, რომელთაც შესაძლებლობა ექნებათ იმუშავონ ლექტორთან 
ერთად სხვადასხვა კომპანიების შეკვეთებზე.  

ლექტორი 

- George van De Kamp არის ქართულ კომერციულ და ფუდ ფოტოგრაფიაში წამყვანი 
ფოტოგრაფი 

- George თანამშრომლობს წამყვან კომპანიებთან როგორც საქართველოში, ასევე - 
საზღვარგარეთ 

- საქართველოს მოქმედი კვების ობიექტების უმეტესობისთვის მომზადებული აქვს ფოტო 
პორტფოლიო 
 

George-ის პორტფოლიოს სანახავად: https://www.behance.net/Georgevandekamp  
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