
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Графічний дизайн» 

Назва дисципліни Мистецтво фотовідеодизайну 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) 

Спеціальність 022 «Дизайн» 

Тип і назва 

освітньої програми 
Освітня програма «Дизайн»  

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити 

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 16 год. 

Практичні – 16 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 80 год 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік 

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

І курс, ІІ семестр 

Програмні 

компетентності 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. ЗК4. 

Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК5. Здатність розробляти та керувати проєктами.  

ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

СК1. Здатність здійснювати концептуальне проєктування 

об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, 

технологічних, екологічних та естетичних вимог (за 

спеціалізацією).  

СК3. Здатність розуміти і використовувати причинно-

наслідкові зв’язки у розвитку дизайну та сучасних видів 

мистецтв.  

СК6. Здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні 

художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, 



інноваційних методів і технологій. 

СК9. Здатність створювати затребуваний на ринку та суспільно 

відповідальний продукт дизайну (товари і послуги). 

СК10. Вміння переконливо демонструвати споживачу 

привабливу культурну цінність та економічну вартість 

створеного креативного продукту. 

СК11. Здатність ініціювати впровадження інноваційних ідей 

для створення актуальних соціокультурних товарів та послуг з 

урахуванням тенденцій розвитку креативних індустрій. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН1. Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-

пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему 

комунікацій, застосовувати основні концепції візуальної 

комунікації у мистецькій та культурній сферах.  

ПРН6. Формувати проєктні складові у межах проєктних 

концепцій; володіти художніми та мистецькими формами 

соціальної відповідальності. 

ПРН10. Критично опрацьовувати проєктний доробок 

українських та зарубіжних фахівців, застосовувати сучасні 

методики та технології наукового аналізу для формування 

авторської концепції, пошуку українського національного 

стилю. 

ПРН11. Визначати естетичні проблеми дизайнерських шкіл та 

напрямів з урахуванням генезису сучасного художнього 

процесу в дизайні; мати синтетичне уявлення щодо історії 

формування сучасної візуальної культури. 

ПРН14. Застосовувати інноваційні методи і технології роботи з 

матеріалом (за спеціалізаціями). 

ПРН15. Представляти концептуальне вирішення об’єктів 

дизайну засобами новітніх технологій, застосовувати прийоми 

графічної подачі при розв’язанні художньо-проєктних завдань 

(за спеціалізаціями). 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Студентам пропонується ознайомитися з системою спеціальних 

знань у галузі фотовідеомистецтва, його напрямів та жанрів, 

дослідити практичні та теоретичні проблеми сучасної 

фотографії і відео в контексті дизайну. Передбачається  

проведення наукових і проектних досліджень інновацій 

фотовідеомистецтва та їх використання в забезпеченні якості 

предметно-просторового та візуально-інформаційного 

середовища. Метою курсу є формування компетентних 

фахівців, які володіють спеціальними знаннями у галузі різних 

напрямів та жанрів фотовідеомистецтва та здатних розв’язувати 

складні задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, діючи 

при цьому етично і соціально свідомо. 

 

 

 

 



Змістовий модуль №1. 

«Предмет фотовідеодизайну». 

1.1. Основні поняття і категорії фотовідеодизайну ( 2 год.). 

1.2. Функції фотовідеодизайну ( 2 год.). 

Змістовий модуль №2. 

«Фотовідеодизайн: формування і розвиток». 

2.1. Відео-арт і відеодизайн ( 2 год.). 

2.2. Фотовідеодизайн – продукт епохи постмодернізму ( 2 год.). 

Змістовий модуль №3. 

«Методи фотовідеодизайну». 

3.1. Методи обробки аудіовізуального матеріалу ( 2 год.). 

3.2. Методи проєктування візуального рекламного образу 

засобами фотовідеодизайну ( 2 год.). 

Змістовий модуль №4. 

«Сучасні тенденції розвитку фотовідеодизайну». 

4.1. Фотовідеодизайн: стартапи і практики ( 2 год.). 

4.2. Тенденції розвитку фотовідеодизайну ( 2 год.). 

 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 48 бали  

(від 0 до 6 балів за кожне практичне). 

2. Самостійна робота – 28 бали (від 0 до 3,5 балів за кожне 

практичне). 

3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний 

модуль). 

4. Залік – 16 балів. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

https://classroom.google.com  

Література 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою 

дисципліни: 

1. Колекції фоторобіт Бориса Андресюка.URL: 

https://borisandresyuk.com/uk/brands 

Основна: 

1. Бейкер Дж.Розширене поле фотографії: зб. статей / 

пер. з англійської Роксоляни Свято; за ред. А. 

Леонової. — Харків: IST Publishing, 2018. 152 с. 

2. Білз Ф. Сторітелінг у фотографії: П’ять кроків до 

створення незабутніх світлин. К.: ArtHuss, 2021. 176 с. 

3. Зонтаг С. Про фотографію. К.: В-во Соломії 

Павличко“Основи”, 2002. 189 c. 

https://classroom.google.com/
https://borisandresyuk.com/uk/brands


4. Сміт Я. Г. Коротка історія фотографії. Ключові жанри, 

роботи, теми і техніки. Львів: видавництво Старого 

Лева, 2021. 224 c.  

5. Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у 

мультимедійних системах: Навчальний посібник / 

О.В. Дробик, В.В. Кідалов, В.В. Коваль, Б.Я. Костік, 

В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач. – К.: 

Наукова думка, 2008. – 144 с. 

Додаткова: 

1. Brindle M., Jones Chr. The Digital Filmmaking 

Handbook: The definitive guide to digital filmmaking, 

Quercus, 2014.  

2. London B. Photography. Pearson; 12th edition, 2017. 432 

p. 

3. Horner G. The Photo Student Handbook: Essential Advice 

onLearning Photography and Launching Your Career 

Path. NewYork: Routledge, 2022. 217 p. 

4. Vogt P. Create your own Photo Book: Design a 

StunningPortfolio, Make a Bookstore-quality Book. 

Everbest, 2012.353 p. 

5. Келбі С. Цифрова фотографія. Фоторецепти. 

Харків:“Фабула”,2020. 224 с. 

6. Керол Г. Як знімати неймовірні фотографії. К.: 

ArtHuss,2022. 128 с. 

7. Пилип’юк В. Українська художня фотографія: етапи 

становлення та мистецькі засади розвитку: навч. 

посібн. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів : Світ, 

2007. 176 с. 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Аудиторії 203, 208, корпус 7: комп’ютерні класи зі 

встановленим програмним забезпеченням: Photoshop, Adobe 

Illustrator CC,Coreldraw, Archicad. 

Спеціалізована дизайнерська фотомайстерня, мистецький 

простір «Галерея» (корпус 7). 

Ноутбук,комп’ютер,планшет, проєктор, фотообладнання. 

Кафедра 

Інститут дизайну та реклами 

Телефон Інституту(044)280-27-02 

Сторінка Інституту на сайті Академії  

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-dizajnu-ta-reklami 

Імейл Інститутуdesign@nakkkim.edu.ua 

Викладач 

 

Андресюк Борис Павлович, доктор 

політологічних наук, професор 

Тел.: (044)280-27-02 

E-mail: bandresuk@dakkkim.edu.ua 

Робоче місце: директор Інституту 

дизайну та реклами 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-dizajnu-ta-reklami
mailto:design@nakkkim.edu.ua
mailto:bandresuk@dakkkim.edu.ua


 

 


