
Силабус     Основи фешн фотографії  

 

                                                                            

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ  І МИСТЕЦТВ 

                                                         

 

 

 

ОСНОВИ ФЕШН ФОТОГРАФІЇ 

 

Викладач Гурдіна Владислава Василівна 

e-mail vlada.gurdina@gmail.com 

Заняття За розкладом 

Консультації  За розкладом 

Адреса К.317, поверх 3, корпус 3, вул. Мистецтв, 11057 706 02 38 

Телефон 057 706 02 38 

 

 

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ  

 оза заняттями офіці ним каналом комунікації з викладачем   листування у Telegram 

(+380675715032) і тільки у робочі дні та робочи  час. 

Обговорення проблем, пов язаних із дисципліно  під час занять або консультаці  у 

визначени  час. Консультування з викладачем в стінах академії відбува ться у визначені дні 

та години. За умов дистанці них занять використову ться програма Zoom  (Meeting ID: 896 

874 1670, Passcode: yVVN2a) якщо відбува ться зміна посилання або ID зустрічі, нове 

посилання нада  викладач у чаті Telegram). Акаунт студента у Telegram та  Zoom ма  бути 

названи  справжнім ім'ям та прізвищем студента. 

 

 ЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИ ЛІНИ 

Дисципліна базу ться на таких дисциплінах нормативної частини О   як «Основи 

композиції і проектної графік», « роектування», «Формоутворення», «Кольорознавство», 

«Академічни  рисунок», «Академічни  живопис». 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Основна спрямованість дисципліни «Основи фешн фотографії» визнача ться професі но  

адаптаці   мислення, візуальних особливосте  спри няття, теоретичних та практичних навичок 

створення фото-продукції в диза ні одягу. На практичних заняттях, студенти одержу ть знання 

спри няття та аналізу творів фотографічного мистецтва, а також  навички розробки фото-

продукту для диза ну. Одержу ть необхідні знання з історії розвитку фотографії як жанру 

мистецтва, зокрема фешн-фотографії. Зна омляться з творчими методами фотографів. 

Факультет Диза н середовища 

Кафедра Диза н тканин та одягу 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 022 Диза н 

Рівень вищої освіти перши  (освітньо-

професі ни ) 

Рік навчання 2 

Семестр 3 

Вид дисципліни Вибіркова 
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Опанову ть різноманітні композиці ні засоби роботи з візуально  формо  фотографії та 

продукції, розробленої на її основі. Дисципліна «Основи фешн фотографії» направлена на 

розширення візуального мислення і розкриття творчого потенціалу ма бутніх диза нерів. 

Отримані знання та практичні навички можуть бути використані в презентації проектних 

пропозиці  та в подальші  професі ні  діяльності. 

Мето  дисципліни «Основи фешн фотографії»   навчання творчому  самовираженн  та 

здатності вирішувати проблеми, які дикту ться сучасним світом диза ну та моди. 

Озна омити студента з можливими засобами художнього вираження через фотографі . 

Дисципліна орі нтована на розвиток креативних іде  та нових засобів вираження проектної 

пропозиції. Завдання дисципліни – опанування різноманітними напрямками створення фото-

продукції в диза ні одягу, різних стильових напрямків і композиці них засобів, які 

стимул ватимуть розвиток творчого мислення. Одержання початкових навичок роботи над 

фотографі  , опануванням різних напрямків та жанрів фешн фотографії, різноманітних 

при омів створення візуального образу продукту диза ну одягу стануть стартовим етапом 

для удосконалення диза нерських навичок у студентів.  

Основна спрямованість дисципліни — оволодіння етапами роботи над фешн фотографі   та 

вміння застосовувати отримані знання в проектні  діяльності.    
  

Дисципліна забезпечу  спеціалізовані (фахові) компетентності: ЗК9 - Здатність зберігати та 

примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірносте  розвитку предметної області, її 

місця у загальні  системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 

і технологі , використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя; СК8 - Здатність зді сн вати колористичне 

вирішення ма бутнього диза н-об  кта; СК11 - Здатність досягати успіху в професі ні  

кар  рі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, 

володіти підпри мницькими навичками для провадження диза н-діяльності. 

 рограмни  результат:  РН5 - Розуміти і сумлінно виконувати сво  частину роботи в 

команді; визначати пріоритети професі ної діяльності;  РН13 - Знати надбання національної 

та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами диза ну; 

 РН17 - Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у 

професі ні  діяльності (за спеціалізаціями). 

 

 

О ИС ДИСЦИ ЛІНИ 

Основна спрямованість дисципліни «Основи фешн фотографії» визнача ться професі но  

адаптаці   мислення, візуальних особливосте  спри няття, теоретичних та практичних 

навичок створення фото-продукції в диза ні одягу. 

Дисципліна вивча ться протягом одного семестру на 2 курсі (3 кредити, ECTS, 90 

навчальних години, в тому числі 30 годин — аудиторні лекці ні та практичні та 60 годин — 

самості ні), склада ться з 2 модулів (8 тем). 

 

 

Тема 1. Вступ до фешн фотографії. Історія фешн фотографії. 

Тема 2. Стилістичні та композиці ні засоби, особливості з омки у стилі Flatlay.  

Тема 3. Видатні фешн фотографи, особливості їх творчості. 

Тема 4. Різні види фешн фотографії: catalog, lookbook, campaign, editorial, advertorial, product 

shoot. 

Тема 5. Особливості street style фотографії, видатні фотографи напряму. 

Тема 6. Фешн з омка одягу без залучення моделі, креативни  підхід. 

Тема 7.  резентація фешн продукції брендами, контент в соціальних мережах фешн бренду.  



Силабус     Основи фешн фотографії  

 

Тема 8. Екзаменаці на робота: Розробка концепції та з омка у стилі Campаign за задано  

темо . 

 

 

ФОРМАТ ДИСЦИ ЛІНИ 

Теми розкрива ться шляхом проведення лекці  та ма стер-класів від викладача та 

запрошених фешн фотографів, а також  виконанням практичних робіт студентами. 

Самості на робота студентів поляга  у навчанні самості но знаходити потрібну інформаці  

у джерелах інтернет, вміти критично її проаналізувати та у доопрац ванні практичного 

завдання. Додаткові індивідуальні завдання можуть бути пов язані з експериментальним 

пошуком більш вдалого рішення завдання. 

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ: 

Усі основні та додаткові матеріали можна переглянути у загальному чаті групи в Telegram.  

 

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ: 

Смартфон з камеро , комп  тер або ноутбук. 

 

 РАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

 ід час проведення викладачем заняття необхідно зберігати тишу та вимкнути гучність 

телефонів. За необхідності студент ма  просити дозволу ви ти з аудиторії. Віта ться 

авторська інтерпретація теми заняття, якщо вона аргументована та студент може довести 

сво  точку зору. 

 

 ОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Не допуска ться запізнення на заняття (якщо   поважна причина — студент ма  попередити 

заздалегідь).  ропуски занять без поважних причин недопустимі (причини пропуску ма ть 

бути підтверджені). Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самості но 

відпрац вати її та на наступному занятті представити виконану роботу. Всі завдання ма ть 

бути виконані в повному обсязі.  ід час дистанці ної форми навчання присутність на занятті 

зарахову ться лише при пості но увімкнені  камері. Якщо камера стуента вимкнена, то 

заняття вважа ться пропущеним. Якщо студент хоче відвідати заняття з іншо  підгрупо  — 

треба попередити викладача заздалегідь і мати поважну причину.  

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у питанні реалізації 

ці ї програми - плагіату у фінальних рішеннях, які презенту ться як авторські). Жодні форми 

порушення академічної доброчесності не толеру ться. Корисні посилання: 

https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html 

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/  

 

РОЗКЛАД КУРСУ 

Дата Тем

а 

Вид 

заняття 

Зміст год Поточний контроль Деталі 

дати 

занять 

визна

ча ть

ся 

розкл

адом 

1 лекція Вступ до фешн 

фотографії. Історія фешн 

фотографії. 

2 Завдання: обрати 

фешн фотографі  з 

цікаво  історі   та 

зробити доповідь (1 

арк. А3). 
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 2 лекція Стилістичні та 

композиці ні засоби. 

2   

 3 практика  Особливості з омки у 

стилі Flatlay.  

 

2 Завдання: 

проведення з омки у 

стилі Flatlay за 

задано  темо  (1 

арк. А3). 

 

 4 лекція Видатні фешн фотографи, 

особливості їх творчості. 

2   

 5 практика  Видатні фешн фотографи, 

особливості їх творчості. 

2 Завдання: обрати 

фешн фотографа, 

зробити аналіз  ого 

робіт (1 арк. А3). 

 

 6 лекція Різні види фешн 

фотографії: catalog, 

lookbook, campaign, 

editorial, advertorial, 

product shoot. 

2   

 7 практика  Різні види фешн 

фотографії: catalog, 

lookbook, campaign, 

editorial, advertorial, 

product shoot. 

2 Завдання: з омка  

catalog та lookbook (1 

арк. А3). 

 

 8 лекція Особливості street style 

фотографії, видатні 

фотографи напряму. 

2   

 9 практика  Фешн з омка одягу без 

залучення моделі, 

креативни  підхід. 

2 Завдання: з омка 

одягу без залучення 

моделі (1 арк. А3). 

 

 10 практика  резентація фешн 

продукції брендами, 

основні характеристики, 

впізнаванні елементи та 

ДНК бренду.  

2 Завдання: аналіз 

презентації фешн 

продукції обраним 

брендом, основні 

характеристики та 

особливості (1 арк. 

А3). 

 

 11 практика   резентація фешн 

продукції сучасними 

брендами, контент в 

соціальних мережах фешн 

брендів.  

2 Завдання: аналіз 

презентації фешн 

продукції обраним 

брендом, останні 

з омки та контент у 

соціальних мережах 

(1 арк. А3). 

 

 12 практика Екзаменаці на робота: 

Розробка концепції та 

з омка у стилі Campаign 

за задано  темо .  

2 Визначення теми, 

озна омлення з не . 
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 13 практика  Екзаменаці на робота: 

Розробка концепції та 

з омка у стилі Campаign 

за задано  темо . 

2 Робота над 

концепці   з омки, 

підготовчі етапи до 

проведення з омки. 

 

 14 практика  Екзаменаці на робота: 

Розробка концепції та 

з омка у стилі Campаign 

за задано  темо . 

2  роведення 

екзаменаці ної 

з омки. 

 

 15 практика  Екзаменаці на робота: 

Розробка концепції та 

з омка у стилі Campаign 

за задано  темо . 

2  остобробка 

фотографі , 

оформлення 

екзаменаці ного 

завдання (2 арк. А3). 

 

 

 

РОЗ ОДІЛ БАЛІВ 

Тема Форма звітності Бали 

Доповідь за обрано  фешн фотографі  з 

цікаво  історі  . 

Модульни  

контроль 1 

10 

З омка у стилі Flatlay за задано  темо . Модульни  

контроль 1 

10 

Аналіз робіт видатного фешн фотографа. Модульни  

контроль 1 

10 

 З омка у стилі catalog та lookbook. 

 

Модульни  

контроль 1 

10 

З омка одягу без залучення моделі. 

 

Модульни  

контроль 2 

10 

Аналіз презентації фешн продукції обраним 

брендом, основні характеристики та 

особливості. 

 

Модульни  

контроль 2 

10 

Аналіз презентації фешн продукції обраним 

брендом, останні з омки та контент у 

соціальних мережах. 

 

Модульни  

контроль 2 

10 

Екзаменаці на робота: Розробка концепції та 

з омка у стилі Campаign за задано  темо . 

Модульни  

контроль 2 

30 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

БАЛИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 0-10 0-30  

А 10 28-30 Студент повніст  оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав 

практичну роботу. В презентовані  роботі   авторськи  

креативни  підхід. Робота виконана та презентована якісно та 

оригінально, відповіда чи всім вимогам. Студент активно 

проявляв себе на заняттях. 

В 9 26-27 Студент повніст  оволодів дисципліно , в повному обсязі 

виконав практичну роботу, але в процесі виконання допустив 

декілька незначних помилок, що можуть стосуватися самої роботи 

або її презентації. 
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С 8 24-25 Студент повніст  оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав 

практичну роботу, але припустився грубих помилок завданнях,   

проблеми з якіст  роботи. 

D 7 22-23 Студент не в повному обсязі оволодів дисципліно , робота 

виконана із значними помилками, неточностями, грубо оформлена. 

E 6 21 Студент не в повному обсязі оволодів дисципліно , робота 

виконана із значними помилками, оформлення виконано неякісно. 

 0 0  ропуск поточного контрол 

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Формо  семестрового контрол    екзаменаці ни  перегляд. Для одержання підсумкової 

оцінки необхідно про ти всі модульні контролі за семестр і виконати екзаменаці ну роботу, 

яка і презенту ться під час перегляду.  

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національно  шкало  

Для екзаменаці ного перегляду 

90-100 А відмінно 

82-89 В добре 

75-81 С 

64-74 D задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно з можливіст  повторного 

складання 

0-34 F Незадовільно з обов язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

СИСТЕМА БОНУСІВ  

 ередбачено додаткові бали за участь у конференції за темо  дослідження, виконано  в 

межах дисципліни або у творчому конкурсі (5–8), активність на заняттях, участь у житті 

академії (1–5). Максимальна кількість балів-бонусів — 10. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Розширени  список літератури наведено у робочі  програмі та методичних матеріалах. 
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