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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія та теорія фотомистецтва» 

є формування у студентів базових знань з історії фотографії, уявлення про 

еволюцію фотографії як своєрідного різновиду мистецтва. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на наступні навчальні 

дисципліни: Історія світової художньої культури, Теоретичні та методичні основи 

образотворчого мистецтва, Основи художньої композиції і є попередньою для 

наступних дисциплін: Обладнання, техніка та технологія фотозйомки, Фотопроект. 

Розробка професійного портфоліо. 

 

1. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН 31. Володіти 

знаннями про 

принципи, 

методи, 

технології  

створення 

художніх проектів 

засобами 

фототехніки; 

застосовувати 

теоретичні знання 

для практичної 

діяльності та 

організації 

знімального 

процесу і 

втілення 

особистих 

творчих задумів. 

словесні 

(розповідь-

пояснення, 

лекція, 

дискусія); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді) 

 

 

усне опитування; 

письмовий та 

графічний 

контроль 

(контрольні 

роботи); 

індивідуальне та 

фронтальне 

опитування. 

Підсумковий 

контроль – 

диференційований 

залік 

ПРН 31.1. Знати 

хронологічну 

послідовність та 

ключові події і 

персоналії в процесі 

становлення та 

розвитку 

фотомистецтва; 

ПРН 31.2. Знати 

провідних фотомитців 

ХХ-ХХІ ст. та їх 

спадщину. 

ПРН 31.3. Вміти 

ідентифікувати основні 

стилі та стилістичні 

тенденції 

фотомистецтва; 

ПРН 31.4. Аналізувати 

методи та прийоми 

стилеутворення у 

фотографічних творах 

різних історичних 

періодів з метою 

подальшого їх 

застосування у власній 

мистецькій діяльності. 

ПРН 31.5. Знати 

жанрово-видову 

класифікацію творів 
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фотомистецтва, 

особливості образної 

мови окремих жанрів 

фотомистецтва. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль. Історія та теорія фотомистецтва 

 

Змістовий модуль 1. Історія фотомистецтва ХХ-ХХІ ст. 

Понятійний апарат та термінологічна база фотомистецтва. Особливості 

фотографії в контексті фотомистецтва. Історичні дефініції та сучасні можливості 

фотографії. Історія фотомистецтва 1850-1920 рр. Дагеротипія, піктореалізм. 

Провідні митці періоду. Історія фотомистецтва 1920-1960 рр. Пряма фотографія, 

нова матеріальність, f64. Історія фотомистецтва 1960-2010 рр. Авторська 

документалістика, концептуальна фотографія, кольорова фотографія, цифрова 

фотографія.  

 

Змістовий модуль 2. Стилі та напрямки фотомистецтва.  

Теорія фотографії. Методи та підходи. Провідні теоретики. Мистецтво та 

фотографія ХІХ - п.п. ХХ ст. Фотографія та проблема тиражування. Вальтер 

Беньямин. Культурно-мовний підхід в фотографії сер. ХХ ст. Теорія образу. Нова 

міфологія візуального. Ролан Барт. Візуальний поворот др. пол. ХХ ст. Фотографія 

та теорія медіа. Жан Бодріар, Вільєм Флюсер.  

 

Змістовий модуль 3.  Жанрово-видова специфіка фотомистецтва. 
Жанрово-видова система фотографії. Провідні історичні стратегії 

формування жанрово-видової системи в фотографії. Актуальні стилі в сучасній 

фотографії. Авторські концепції. Вплив історичних стилів. Стилізація та оммаж.  

Міждисциплінарний характер сучасного фотомистецтва. Фотографія та нові медіа. 

Фотографія та digital технології. Видатні фотографи сучасності. Школи фотографії. 

Локальні групування митців.  

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ  (Семестр 5) 120 30 15 - 75 

Змістовий модуль 1 30 10 4 - 16 

Змістовий модуль 2   45 10 6 - 29 

Змістовий модуль 3   30 10 5  15 

Індивідуальне завдання - - - - - 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
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6. Теми лекцій  

Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Змістовий модуль 1 

Вступ до вивчення 

дисципліни 

Вступ. Про фотомистецтво. Яка фотографія 

входить в контекст фотомистецтва. Історичний 

контекст та сучасні можливості фотографії.  

2 

Історія фотомистецтва 

1850-1920 рр. 

Дагеротипія, піктореалізм. Провідні митці 

періоду.  

2 

Історія фотомистецтва 

1920-1960 рр. 

Пряма фотографія, нова матеріальність, f64. 

 

2 

4. Історія фотомистецтва 

1960-2010 рр. 

Авторська документалістика, концептуальна 

фотографія, кольорова фотографія, цифрова 

фотографія.  

4 

Змістовий модуль 2 

 Теоретичні аспекти 

фотомистецтва 

Основні принципи, методи та підходи у 

фотомистецтві. Провідні теоретики.  

2 

 Конценції 

фотомистецтва к. ХІХ - 

п.п. ХХ ст. 

Мистецтво та фотографія. Фотографія та 

проблема тиражування. Вальтер Беньямін 

2 

 Теоретичні погляди сер. 

ХХ ст. 

Культурно-мовний підхід у фотографії. Теорія 

образу. Нова міфологія візуального. Ролан 

Барт.  

2 

 Стратегії фотомистецтва 

др. пол. ХХ ст. 

Візуальний поворот. Фотографія та теорія 

медіа. Жан Бодріар, Виллєм Флюсер.  

 

4 

Змістовий модуль 3 

 Жанрово-видова система 

фотографії 

Провідні історичні стратегій формування 

жанрово-видової системи в фотографії 

2 

Провідні стилі у 

сучасному мистецтві 

фотографії 

Авторські концепції. Вплив історичних стилів. 

Стилізація та оммаж.  

 

2 

Міждисциплінарний 

характер сучасного 

фотомистецтва 

Фотографія та нові медіа. Фотографія та digital 

технології.  

 

2 

. Провідні фотографи 

сучасності  

Школи фотографії. Локальні групування 

митців. 

4 

 

 

 

 

 

7. Теми практичних занять 
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Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Змістовий модуль 1 

1.1 Концептуальна 

фотографія 

Стратегії формування концептуального 

арт-фотопроекту. 

2 

1.2 Мистецтвознавчий аналіз 

фотографії 

Методи створення мудборду. 2 

Змістовий модуль 2 

2.1 Методи та підходи 

створення арт-фотопроекту 

Формування тех. процесу, створення 

персонального шаблону кейсу фото 

проекту.  

2 

2.2 Кейс фотопроекту Структура кейсу фотопроекту. Дискусійна 

платформа.  

4 

Змістовий модуль 3 

3.1 Презентація кейсу арт-

фотопроекту 

Аналіз ідей, концепцій. Дискусія. 

 

2 

3.2 Презентація арт-

фотопроекту 

Мистецтвознавчий аналіз власного 

фотопроекту.  

3 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний: 

-   усне опитування; 

-   письмовий та графічний контроль (модульні контрольні роботи); 

-   прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем, захист рефератів та 

презентацій; 

-   індивідуальне та фронтальне опитування. 

 Підсумковий контроль – диференційований залік. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ  (Семестр 5) 100    

Змістовий модуль 1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2   25 10 - 15 

Змістовий модуль 3   25 10  15 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - -  

 

 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
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Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання №1. Підготувати доповідь про одну зі 

стратегій формування концептуального арт-фотопроекту (усне 

опитування) 

5 

Практичне завдання №2. Провести мистецтвознавчий аналіз 

фотографії (письмове опитування) 
5 

Завдання до самостійної роботи №1. Підготувати доповідь про 

одного з представників фотомистецтва п.п. ХХ ст. (захист 

доповіді, усне опитування) 

5 

Завдання до самостійної роботи №2. Створення власної концепції 

та мудборду до фотопроекту (захист презентації) 
5 

Змістовий модуль 2 25 

Практичне завдання №3 Створення персонального шаблону кейсу 

фотопроекту (захист презентації)  
5 

Практичне завдання №4 Участь у дискусійній платформі щодо 

створення структури кейсу фотопроекту (фронтальне опитування) 
5 

Завдання до самостійної роботи №3 Нотування книг, тези глави 

книги О.Лапіна «Фотография как» (письмовий контроль) 
5 

Завдання до самостійної роботи №4 Створення кейсу фотопроекту 

(письмовий та графічний контроль)  
5 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ 2. (письмовий 

контроль) 
5 

Змістовий модуль 3 25 

Практичне завдання №5 Аналіз кейсів арт-фотопроектів 

(фронтальне опитування) 
5 

Практичне завдання №6. Мистецтвознавчий аналіз власного 

фотопроекту (індивідуальне опитування) 
5 

Завдання до самостійної роботи №5. Створення арт-фотопроекту 

(захист презентації)  
5 

Завдання до самостійної роботи №6. Оформлення презентації до 

нього (захист презентації)  
5 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ 3. (письмовий 

контроль) 
5 

Підсумковий контроль – диф. залік  30 

Всього за модулем  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 
зараховано 

82-89 добре 
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74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

Чирва А. Ю. Матеріали до лекцій та практичних занять. URL:  

https://drive.google.com/drive/folders/1g74XTSLZIO3DQH1OUhDExzYiWlw7Tz

1x?usp=sharing  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Альфред Федецький: поет фотографії / В. Миславський : Харків : ВД "Фактор". 

2010. 216 с. URL:  http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=103339&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0

%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8

F  

2. Барт Ролан. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Академический 

проект, 2018. 430с. URL: http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-sistema_modu.pdf    

3. Беньямин В. Краткая история фотографии. М.: Ад Маргинем  Пресс, 2014.168 

с. URL: https://artguide.com/posts/625    

4. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости // Вальтер Беньямин Произведение искусства в эпоху его 

технической вопроизводимости: Избранные эссе. Пер. с нем. / под. ред. 

Здорового Ю.А. - М.: Медиум, 1996. С.15-65, 239 с. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/text/19193484/    

5. Беседы о фотомастерстве / Л.П. Дыко : М. : Искусство. 1977.  275с. URL:  

http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=56464&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%

BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F  

6. Искусство видеть / В.А. Малышева. М : Молодая гвардия. 1985. 152с. URL:  

http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=56355&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%

BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F  

7. История фотографии. С 1839 года до наших дней. М.: 2010. 768 с. URL:  

https://www.twirpx.com/file/1666386/  

8. Історія фотографії. URL: https://foto-vse.blogspot.com/2013/10/blog-post_19.html  

9. Йен Хейдн Смит. Главное в истории фотографии. Жанры, произведения, темы, 

техники. М.: 2018. 224 с. URL: https://kniga.biz.ua/book-glavnoe-v-istorii-

fotografii-zhanry-proizvedeniia-temy-tekhniki-008519.html  

https://drive.google.com/drive/folders/1g74XTSLZIO3DQH1OUhDExzYiWlw7Tz1x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g74XTSLZIO3DQH1OUhDExzYiWlw7Tz1x?usp=sharing
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103339&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103339&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103339&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103339&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-sistema_modu.pdf
https://artguide.com/posts/625
http://ecsocman.hse.ru/text/19193484/
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56464&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56464&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56464&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56355&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56355&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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