




                                                                 ВСТУП 

1. Мета дисципліни –  забезпечення стійкої системи знань щодо константності естетичного 
у соціокультурній діяльності людини, що дозволить студентам розуміти його універсальне 
культуротворче значення, володіти експертними вміннями аналізу поліморфної 
естетосфери сучасних соціокультурних практик.  
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. До початку вивчення даного курсу студенти повинні мати цілісне уявлення про 
естетичну складову культурного розвитку людства; про естетосферу як показник 
культурного рівня суспільства; знати основні філософсько-антропологічні, філософсько-

естетичні та культурологічні теорії і методи, що підтверджують взаємозалежність культури 
і сфери  естетичного, специфіку і головні особливості сучасного етапу розвитку культури.  
2.  Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо естетичних явищ культури, 
культурно-мистецьких процесів та подій; коректно застосовувати понятійно-категоріальні 
апарати естетики й культурології в аналізі соціокультурних явищ; виявляти естетичну 
складову у процесах розвитку культури, прогнозувати перспективи її розвитку, 
усвідомлювати її експертне значення в аналізі стану культури; здійснювати автомоніторинг 
власних фахових вмінь.  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією: збирання, аналізу, систематизації й доцільного оперування нею; 
використання іншомовних фахових культурологічних  та естетичних інформаційних 
джерел; експертного ставлення до естетичної складової соціокультурних процесів і явищ, 
прогнозування та моніторингу естетичних тенденцій культурного розвитку.  
 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Сучасні естетичні практики» 

знайомить студентів з естетичною складовою сучасних соціокультурних практик, 
розглядаючи її як показник їх духовної собівартості, віддзеркалення процесів саморозвитку 
людини, важливого важеля духовних змін у загальних процесах культуротворення. 
Визначаються завдання, теоретико-методологічні засади та основні напрямки дослідження 
естетико-культурної кореляції безпосередньо у практиці суспільного буття. З’ясовуються 
соціокультурні чинники сучасних естетико-художніх новацій, актуальних моделей 
творчості, структурних змін в естетосфері сьогодення, її варіативна пластичність; 
послідовно розглядаються її найбільш маніфестарні складові.  Окрема увага приділяється 
теоретичній рефлексії на ці процеси, аналітичному інструментарію, створеному для їхнього 
аналізу.  
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про естетосферу 
сучасної культури, напрямки та методи її дослідження. Результатом навчання має стати 
засвоєння студентами всього масиву теоретичних знань та вміння використовувати їх у 
самостійних дослідженнях та експертизі естетичної складової культурних явищ, 
представлених різноманіттям видів і форм.   
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками.  
ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні тетоди 
аналізу та інтерпретації. 
 

 

 



Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

 (1.знати; 2.вміти; 3. комунікація; 4.   
автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни 

Код Результат  навчання    

 Знати:    

  1.1 
фундаментальні засади  естетики 
як метатеорії мистецтва; предмет, 
методи, теоретичні основи 
досліджень естетичної 
складової культури, що 
склалися в філософії, 
філософській антропології, 
естетиці, культурології, 
соціальній філософії, 
психології, соціології 

 лекції, 
семінари, 
самостійна    
робота 

усні доповіді, 
есе, підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

  1.2 сутнісні засади та 

соціокультурні чинники 
формування актуального 
естетичного простору культури; 
основні концепти розуміння 
творчості як способу людської 
самореалізації 

лекції, семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
есе, підсумкова 
контрольна  
робота 

5 

  1.3 особливості постмодерного етапу 
розвитку світової художньої 
культури 

 самостійна   
робота 

усні доповіді, 
конспект 
першоджерел 

5 

  1.4 принципи міждисциплінарного, 
естетико-культурологічного 
аналізу культурної практики, 
складові сучасної естетосфери  

лекції, семінари,   
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусія, 
конспект 
першоджерел, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

  1.5 роль естетичного у семіотиці 
сучасних культурних явищ;  

 лекції, 
семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді,  
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

  1.6 значущі явища сучасного 
естетичного простору, зокрема, 
естетичні  форми  художнього 
акціонізму 

 

 

лекції, семінари,    
самостійна  
робота 

усні доповіді, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 



 Вміти:    

  2.1 оперувати знаннями 
спеціальної літератури з питань 
культурно-історичного 
розвитку, пояснювати процеси 
соціодинаміки культури, 
вкоріненість в ній естетичної 
компоненти, причинно-

наслідкові зв’язки розвитку 
людини і мистецтва 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
коментування 
конспекту 
першоджерел, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

          10 

  2.2 пояснювати чинники 
соціокультурних змін та 
формування естетичних 
домінант як ознак культурного 
періоду 

семінари, 
самостійна 
робота 

 усні доповіді, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

          5 

  2.3 коректно використовувати 
естетичні критерії та 
естетичний категоріально-

понятійний апарат у 
комплексному 
соціокультурному аналізі  

семінари, 
самостійна 
робота 

  усні доповіді, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

          5 

     2.4 критично осмислювати 
культурно-естетичні феномени, 
здійснювати їх самостійне 
дослідження; формувати 
обґрунтовану експертну 
позицію в аналізі естетичних 
явищ як специфічних феноменів 
культури; систематизувати 
отримані знання, обґрунтовувати 
висновки, розвиваючи власну 
естетико-культурологічну 
компетентність 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, есе, 
експертний 
висновок, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

            5              

   2.5 формувати власну фахову 
позицію щодо естетичних реалій; 
вести полеміку з питань 
естетичного характеру 
культурних феноменів 

семінари, 
самостійна 
робота  

усні доповіді, 
дискусії, есе, 
експертний 
висновок, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

            5 

2.6 працювати з фаховими 
джерелами, узагальнювати 

семінари, 
самостійна 
робота, 
конспектуванн

усні доповіді, 
дискусії, 
підсумкова 

            5              



інформацію у відповідності до 
поставлених задач 

я 
першоджерел 

 

контрольна 
робота 

2.7 готувати матеріали для 
повідомлень та презентацій, а 
також рекомендації для 
експертних процедур, для  
розробки естетико-культурних 
проєктів 

семінар, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, 
експертний 
висновок 

            5              

 Комунікація:    

3.1 презентувати результати 
самостійних досліджень у вигляді 
доповідей, презентацій, дискусій, 
реферування першоджерел  

семінари, 
самостійна 
робота,  

усні доповіді, 
дискусії, есе, 
експертні 
висновки  

             5 

3.2 вести полеміку з питань 
естетичної складової сучасної 
культури, естетичної специфіки 
культурних феноменів, оперуючи 
категоріально-понятійний 
апаратом культурології і 
естетики.       

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, 
коментування  
конспекту 
першоджерел, 
експертні 
висновки 

           5               

 Автономність та 
відповідальність 

   

4

4.1 

 

самостійно вирішувати 
комплексні завдання, пов’язані 
з експертизою естетичних 
складових сучасних 
соціокультурних практик на 
основі продуктивних моделей 
комплексного естетико-

культурологічного аналізу  
 

  

 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
дискусії, есе, 
формування 
експертного 
висновку 

            5 

 

4.2 
нести відповідальність за 
об’єктивність власного аналізу, 
достовірність залучених наукових 
даних, власну експертну 
доброчесність 

  

семінари, 
самостійна    
робота 

усні доповіді, 
дискусії, есе, 
формування 
експертного 
висновку  

            5 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

 

                       Результати навчання 
дисципліни 

  

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

2
.7

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний 
пошук,  виявляти і критично 
осмислювати актуальні проблеми 
сучасної філософської думки, 
розробляти їх в рамках власного 
дослідження 

+ + + + + + + 
 

+ + + + + + + + 

ПРН 3. Вміти реконструювати 
історичний поступ світової філософії, 
еволюцію  філософських ідей і 
проблем  

+ + 

+ 

+ 

+ 

 
+ 

ПРН 5. Використовувати 
методологію та пізнавальні засоби, 
що властиві філософії та її 
застосуванням  

+ + + + + 

 

+ + 

 

 
   

ПРН 7. Критично осмислювати, 
аналізувати та оцінювати філософські 
тексти, застосовувати релевантні 
методи їх аналізу та інтерпретації   

+ + + 

 

 

 

 

+ + 

ПРН 8. Розуміти зв’язки філософії з 
іншими напрямами філософського 
дискурсу та іншими 
інтелектуальними й  гуманітарними  
практиками  

+ + 

 

+  
+ + + + 

ПРН 13. Розробляти  і реалізовувати 
наукові та / або прикладні проєкти у + + + + 

 
+ + + 



 

7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 
практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.7); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність  4.1-  4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи:  

1. Усна доповідь, доповнення та участь у дискусіях на семінарах: РН 1.1-1.6, 2.1-2.7, 3.1, 
3,2, 4.1, 4.2 − 18/30 балів 

2. Самостійна робота (конспект текстів): РН 1.3, 1.4, 2.1, 3.2 − 5/10 балів 

3. Самостійна робота (написання есе):  РН −1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1, 4.2. − 13/20 балів. 
4. Самостійна робота (написання експертного висновку): РН − 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 
− 12/20 балів. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу 
з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за 
аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь у дискусіях на семінарах) та за самостійні 
роботи (робота з текстами, есе, написання експертних висновків). Всі види робіт за семестр 
мають у підсумку: 
    - у максимальному вимірі          80 балів 

    - у мінімальному вимірі              48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар у 
письмовій формі. 
Підсумкова контрольна робота у письмовій формі – РН – 1.1, 1.2, 1.4-1.6, 2.1-2.6 – 12/20 балів. 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
            Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 
за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. 
Залік виставляється за результатами роботи студента  впродовж усього семестру і не передбачає 
додаткових заходів оцінювання. 
            Студентам, які сумарно набрали кількість балів, нижчу за критичний мінімум – 60 балів, 
для отримання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми у письмовій формі 
та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття. 
            Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 
підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

сфері філософії та з дотичних 
міждисциплінарних проблем   

ПРН 16. Планувати і виконувати 
наукові дослідження з філософії та 
дотичних питань, формулювати і 
перевіряти гіпотези, аргументувати 
висновки, претендувати результати 
досліджень в різних формах наукової 
комунікації  

+ 
+ 

+ + + +  + + + 

+ 



При простому розрахунку отримуємо: 
 

 

     

 

 

 

7.2 Організація оцінювання: 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь 
у дискусіях 

До тем: 1,2,3,4,5,6,7 протягом 
семестру згідно із графіком 
навчальних занять. У разі 
відсутності студента на 
занятті теми необхідно 
відпрацьовувати у 
письмовому вигляді 

«3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Самостійна робота До теми 2: Творчість як 
принцип антропогенезу» - 

написання есе на тему 
Творчість як 
антропокультурний 
феномен»; підготовка питань 
для проведення дискусії на 
дану тему 

«13» х 1= 13 «20» х 1 =20 

До тем 2,3,5,6,7: Самостійна 
робота з першоджерелами – 

конспект 5 текстів (Додаток 
самостійної роботи студента) 
до кінця березня 

«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 

До теми 3: написання на 
основі отриманих знань щодо 
естетичних  феноменів 
сучасної соціокультурної 
практики експертного 
висновку на окремий 
перформанс (вибір 
продуктивної методології 
аналізу, проведення 
моніторингу суспільного 
запиту на нього, процесів його 
створення та 
соціокультурного буття, 
презентація отриманих 
результатів)  

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 Семестрова 
кількість балів 

ПКР/залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум                  80 20 100 



Підсумкова 
контрольна робота 

До тем  2,3,5,6,7 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 
оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 
1.Аудиторна робота: 
  Усна доповідь: 
 5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 
обов′язкову та додаткову літературу 

4  бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але 
може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленного 
завдання, використовує обов′язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності. 
3 бали – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу, має у відповіді суттєві неточності. 
2 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його  
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.  
Доповнення / участь у дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми; 
2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.  

2.Самостійна робота  ( конспект першоджерел): 
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними 
зауваженнями та поясненнями; 
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень.  

3. Самостійна робота (текст експертного висновку/ есе) та підсумкова контрольна робота: 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 
його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 
інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 
самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження/ підсумкової 
контрольної роботи. 

15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, 
але бракує аргументації у поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, 
використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного 
дослідження / підсумкової контрольної роботи. Припускається несуттєвих неточностей. 

10-6 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
не спирається на необхідну навчальну літературу, припускається суттєвих неточностей. 

5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених завдань та питань, припускається 
принципових помилок.  
7.3 Шкала відповідності: 

Зараховано / Passed          60-100 

Hе зараховано / Fail                            0-59 



 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійн
а 
робота 

Частина 1. Методологія естетико-культурологічних досліджень 

1 

Тема 1. Сутнісна кореляція естетичної та 
культурознавчої площин. Принципи 
міждисциплі– нарних  досліджень. 

4  6 

Частина 2. Естетичні явища  сучасного етапу культуротворення 

3 
Тема 2. Творчість як принцип антропогенезу 
Феномен креативного простору  2 2 8 

4 Тема 3. Феномен креативного простору  2 2 6 

5 
Тема4. Естетика акціонізму: перформанс, 
енвайронмент, хепенінг, інсталяція 

4 2 8 

6 
Тема 5. Фотографія як художньо-
інформаційний медіум 

4 2 6 

7 
Тема 6. Мода як естетичний механізм 
трансляції культурного досвіду  4 2 8 

8 
Тема 7. Реклама у процесах сучасного 
образотворення 

4 2 6 

9 
Індивідуальна самостійна робота: написання 
експертного висновку на окремий перформанс 
(на вибір) 

  24 

10 
Підсумкова лекція. Підсумкова контрольна  
робота 

2  10 

 ВСЬОГО 26 12 82 

 

Загальний обсяг 120 год., у тому числі: 
Лекції      –  26 год. 
Семінари  –  12  год. 
Самостійна робота - 82 год. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 
 

1. Баранова Н. Естетичне як сфера співвіднесення людини зі світом культури. 
http://dspace.nbul.gov.ua›1...  

2. Борисенко А. Симулякр як універсальний знак віртуальної реальності. 
visnukfc.dp.ua/index.php/P… 

3. Залужна А.Є. Естетична проблематика у філософському дискурсі Київської 
світоглядно-антропологічної школи. Confcontact.com/2013-specproekt/ff6 _ 

zaluzhna.htm  

4. Консюмеризм у сучасному мистецтві.  artarsenal.in.ua/education/proekt/publichna-

dyskusiya-konsyumeryzm-u-suchasnomu-mystetstvi/ 

5. Пономаренко Ю.В. Антропологічні та етико-естетичні детермінанти глобалізації 
культури. http://dspace.onua.edu.ua›handle 

6. Сторіжко Л.В. Творчість як самотворення людини. VKPI_fpp_2011_2_30.pdf  

 

 



Додаткова: 
 

1. Акціонізм (хепенінг,  рольова гра). readbookz.net/book/187/6785.html 

2. Антоненко І.В. Феномен «сквотингу» як засіб розвитку креативної індустрії. 
https://er.knutd.edu.ua›handle  

3. Бавикіна В.М. Генеза політичного акціонізму як соціокультурного феномену 

http://visnyk-psp.kpi.ua›do... 
4. Барт Р. Система моди. Статті з семіотики культури. yanko.lib.ru/ann/barthes-

systeme_de_la_mode-a.htm  

5. Барт Р. Смерть автора // Вибране. Семіотика. Поетика. nemaloknig.net/read-

409259/?page=1#booktxt 

6.   Барт Р. Camera Lucida. Нотування фотографії.- МOKSOP, moksop.org, 2022.  
         http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/camera/ 

  7.   Барт Р. Від твору до тексту. ygoodz.blogspot.com/2012/11/blog-post.html  

  8.   Бергсон Анрі. Творча еволюція. Переклад з францю Романа Осадчука. – Київ: Вид-во  
        Жупанського, 2011.  

  9.   Бодрійяр Ж. Символічний обмін і смерть. ukrlib.com.ua/world/printitzip.php?tid=2266   

 10.   Бодрійяр Ж. Симулякри і симуляція // Ж.Бодрійяр; перекл.з франц. В.Ховхуна. – К.:   
        Вид- во Соломії Павличко ″Основи″, 2004. – 230 с. 
 11.   Буркуш К.І. Проблемне поле естетики взаємодії. Burkush_Problemne_pole.pdf 

 12.   Герус О.І. Реклама як соціокультурне поле: дискурсивна складова.  
         https://core.ac.uk›pdf 
 13.  Ґідденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя. – К.:   
        Альтерпрес, 2004. – 100 с.  
 14.  «Гнучкий» тренд. Чому феномен коворкінгів набирає обертів? business.ua/uk/ 

        gnuchkij_trer… 

 15.  Гончаренко Д. Перформанс-арт як явище культури постмодернізму apmpmn_2013_  

         5_53.pdf  

 16.  Грицюта Н.М. Реклама як міфологічна парадигма сучасності /Н.М.Грицюта //  
        Інформаційне суспільство: наук. журн. – К., 2008. – Вип.7. – С.50-55. 

 17.  Естетико-регулятивні аспекти моди.  http://www.rusnauka.com/8_ NIT 

 18.  Зінченко Н.О. Жан Бодрійяр про рекламу та споживання. vestnikzgia.com. ua/ 

        article/view/22725  

 19.  Злобіна Тамара, Радинський Олексій. Контемпораріарт та актуальне мистецтво   
         commons.com.ua/uk/kontemporariart-ta-aktualne-mistets/  

 20.  Іванов В.П. Людська діяльність – пізнання – мистецтво / В.П.Іванов. – К.: Наукова   
        думка, 1977. – 252 с.   
 21.  Капроу Аллан. Провсе. https://syg.ma/@paranteza/obovsiom-allana-kaprou 

 22.  Концепція Ж.Болрийяра: культура як симуляція. pidru4niki.com/1534122043 

 23.  Ліщинська О.І. Образ сучасного героя:  репрезентації в царині українського   
        актуального мистецтва  apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/article/view/786/424  

 24.  Лях В.В. Свобода і пошук нових форм ідентичності в добу глобалізації //    
        Мультиверсум. – 2006, вип. 57. – С.3-19.   

 25.  Мистецтво інсталяції. https://wakihg-up.org/mystectvo-instalyatsiyi/?lang=uk 

 26.  Назаров Назарій. Українська «Творча еволюція». litakcent.com/2011/05/23/ukrajinska   

    tvorcha-evoljucija/ 

 27.  Перформативність та мистецтво взаємодії – нові ракурси сучасної художньої   
        творчості.   https://m.youtube.com›watch 

 28.  Плашевська А. Зникнення безвісті чи констатація смерті: аналіз стану мистецтва  
        Ж. Бодрійяра та Р.Барта. plomin.club/missing-or-death-announcement-an-analysis-of- 

         the-state-of-art-by-j-baudrillard-and-r-bart/  

 29.  Повторева С. Феномен фотографії в контексті методології постструктуразізму.  

http://www.gumer.info/bibliotek
https://syg.ma/@paranteza/obovsiom-allana-kaprou


        https://science.lpnu.ua›aug  

 30.  Радинський О., Злобіна Т. Контемпораріарт та актуальне мистецтво.  
        https//commons.com.ua/uk/kontemporariart-ta-aktualne-mistets/ 

 31.  Славой Жижек. Річ із внутрішнього простору – www.guelman.ru›... ; archive-org- 

        2014.com› org ›Річ-із-вну… 

32.  Слюсар М. Міфотворення засобами реклами: соціально-філософський та історико- 

       філософський дискурси. http://philosophy.visnyk.zu.edu.ua›... 
 33.  Сонтаг Сьюзен. Про фотографію. fenzin.org/book/31579  

 34.  Стратонова Н. Самоідентифікація особистості у віртуальному просторі гри.   
        http://ep3.nuwm.edu.ua›Ст... 
 35.  Тіло художника. Публіка як тіло (повне відео лекції М. Абрамович у Києві).  
         realist.online/amp/life/organ… 

 36.  Тіло як реальність у знаковій системі екранної культури та сексуальність як  
        ідеологія    https;//www.culturology.academy/tilo-yak-realnist-u-znakovij-sistemi… 

 37.  Чемберджі Д. Інсталяція як соціокультурний феномен. http://sm.mari.kiev.ua›view 

 38.  Янко Ж. Творчий процес: духовність і соціальні реалії. journal.kdpu.edu.ua/apd/article/ 

        view/1390/6216 

 39.  Joseph Kosuth. Art After Philosophy. joseph_kosuth_art_after_philosophy.pdf 

 

 

 

 

 

 

 


