




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів: 1) цілісне розуміння феномену масової 
культури, а також виробити навик аналізу масової культури з використанням сучасних 
концептуальних і теоретичних інструментів; 2) систему знань щодо сучасних 
концептуальних бачень феномену повсякденності та різноманітності методологічного 
інструментарію його досліджень задля розуміння закономірностей функціонування 
структур повсякденності, аналітичного огляду специфіки їхнього прояву в контекстах 
сьогодення та детермінуючих впливів на інші види соціальної реальності. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
             1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу, здобутки матеріальної та духовної 
культури, їхні суттєві риси; історію становлення та розвитку мистецтва, особливості  
функціонування мистецтва в системі культури певної історичної епохи; основи етики, 
естетики, соціології культури; базові культурологічні поняття та категорії; основні 
культурологічні теорії та методи культурологічних досліджень, у т.ч. методи філософії 
культури, культурної антропології, соціології культури. 
             2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ 
культури, культурних процесів та подій; пояснювати сутність феномену культури, її 
роль у людському житті; застосовувати поняттєво-категоріальний апарат теоретичної 
культурології для дослідження феномену масової культури та структур повсякденного 
життя.  
             3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно культурологічних 
подій та явищ. 
 
 3. Анотація навчальної дисципліни: «Popular Culture Studies: масова культура та  
культура повсякденності» належить до обов’язкових дисциплін. Навчальна дисципліна 
знайомить студентів:  
                1) з передумовами виникнення явища масової культури, розкриває вплив 
науково-технічного прогресу та американської культури на становлення масової 
культури. З’ясовуються основні характерні риси та властивості масової культури, її 
компоненти та рівні. Досліджується співвідношення масової, елітарної, популярної та 
народної культур. Визначаються характерні риси масового суспільства. Розглядається 
концепція культури Х. Ортеги-і-Гассета та теорія літературного модернізму К. Левіс та 
Ф. Левіс. Аналізується масова культура як об’єкт дослідження Франкфуртської школи 
соціальних досліджень. Розглядається семіотична інтерпретація соціокультурних 
процесів. Значна увага приділяється масовій культурі в осмисленні 
постструктуралізму. Розглядається масова культура у дискурсі постмодернізму. 
Визначаються особливості масової культури в інформаційну епоху, комп’ютеризація та 
віртуалізація, феномен «омассовлення», «демасифікації» духовного життя. 
Пояснюється феміністична теорія масової культури. Особлива увага звертається на 
становлення масового суспільства в Україні та особливості масової культури в 
сучасному вітчизняному просторі;  
             2) зі змістом феномену повсякденності (характерні ознаки, суб’єкти, рівні 
повсякденності; етнічні, національні, конкретно-історичні, соціальні, професійні, 
гендерні, вікові специфікації повсякденності) та основною 
тематикою/методологічними особливостями міждисциплінарного дискурсу стосовно 
феномену повсякденності (процес становлення проблематики повсякденності в 
гуманітарних науках; методи дослідження повсякденності; історія концептуалізації 
поняття «культура повсякденності»; провідні школи та напрями у дослідженні 
культури повсякденності (історія/філософія/соціологія/естетика); специфіка 
культурологічного аналізу повсякденності; зміст та особливості основних структур 
повсякденності у європейському історико-культурному контексті.  



4. Завдання (навчальні цілі) – формування у студентів цілісної системи знань про 
закономірності виникнення, розвиток та функціонування масової культури у 
сучасному західному та вітчизняному культурному процесі; сучасні дослідження 
феномену повсякденності, основну проблематику, дослідницькі стратегії та 
методології вивчення культури повсякденності, що дозволить на підставі сформованих 
теоретичних базових знань вільно орієнтуватися в реальних процесах соціальної 
дійсності та сприятиме формуванню навиків наукового аналізу сучасного 
повсякденного життя, його структур, динаміки, взаємозв’язків та взаємовпливів з 
іншими видами соціальної реальності. 
 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних               
компетентностей: 
 
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ФК4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, 
візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, 
антропологічного, політичного, релігійного, екологічного тощо).  
ФК 5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний 
апарат культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства.  
ФК 7. Здатність обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері 
культури на основі розуміння специфіки соціокультурних процесів. 
ФК 10. Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію 
культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби 
та візуальні технології. 

3. Результати навчання:  

У 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 

підсумков

ій оцінці 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 Передумови виникнення, характерні 
риси та особливості феномену 
масової культури. Основні рівні 
масової культури.  
Дефініцію понять масової, елітарної, 
популярної та народної культур. 
Співвідношення фольклору та 
масової культури. 

Лекція, семінар Усні доповіді,  
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

5 

1.2 Ранні теорії масової культури: 
масова культура як культура 
масового суспільства, теорія 
культурного модернізму. 
Специфіку марксистської критики 
масової культури, визначення 
масової культури як «культурної 
індустрії» в рамках Франкфуртської 
школи соціальних досліджень. 
Основні теорії масової культури 
другої половини ХХ століття: 
структурно-семіотичний аналіз 

Лекція, семінар  Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

10 



масової культури, масова культура у 
дискурсі постмодернізму, фемінізм і 
популярна культура. 

 
  1.3 

Практичні виміри масової культури: 
музика як предмет споживання,  
масова література, роль 
кінематографу в масовій культурі 

Лекція, семінар  Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

5 

 
  1.4 

Зміст, межі, характерні ознаки, 
специфікації феномену 
повсякденності; основні структури 
повсякденності в європейському 
культурному контексті. Етапи 
концептуалізації поняття «культура 
повсякденності»; провідні школи у 
дослідженні культури 
повсякденності. Основні поняття та 
категорії, завдяки яким здійснюється 
аналіз сутності структур 
повсякденного буття людини 

Лекція, семінар 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
письмова 
контрольна 
робота, 
індивідуальна 
робота з 
дослідження 
структур 
повсякденності, 
 іспит 

10 

 
 1.5 

Наукові напрями та проблематику 
сучасного міждисциплінарного 
дискурсу стосовно феномену 
повсякденності; основні методи  
його дослідження та особливості 
методологічної «оптики» 
різноманітних галузей 
соціогуманітарного знання, 
специфіку культурологічного аналізу 
повсякденності 

 

Лекція, семінар 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота, 
індивідуальна 
робота з 
дослідження 
структур 
повсякденності, 
іспит 

6 

1.6 Основні характеристики 
матеріальних та духовних структур 
конкретного історичного типу 
повсякденності    

Лекція, семінар 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота, 

індивідуальна 
робота з 
дослідження 
структур 
повсякденності, 
іспит 

4 

  

Вміти: 
   

2.1 Демонструвати знання 
спеціалізованої літератури до курсу 
«Теорія масової культури» 

Семінар, самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 
теорії масової 
культури  
  

6 

2.2 Аналізувати прояви масової 
культури в конкретно-історичній 
ретроспективі. 
Здійснювати аналіз продуктів 
популярної культури (телевізійні 

Семінар Усні доповіді, 
дискусії   

6 



програми, серіали, література, 
реклама), як візуальних, так і 
аудіальних, з використанням 
методики вивчених підходів 
(семіології, фемінізму, 
мультикультуралізму тощо) . 
 Орієнтуватися у специфічних рисах 
та характеристиках масової 
культури. 

2.3 Використовувати основні положення 
та методи гуманітарних наук для 
аналізу історичних та сучасних 
проблем масової культури та 
здійснювати відбір інформації згідно 
з поставленими завданнями. 

Семінар Усні доповіді, 
дискусії, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

8 

2.4 Володіти культурологічним 
категоріально-понятійним апаратом 
для аналізу культури 
повсякденності. 
На підставі різного типу джерел 
аналізувати стан структур 
повсякденності у різних 
соціокультурних контекстах та 
історичних епохах. 

Семінар, самостійна 
робота 

Усні доповіді 
дискусії, 
письмова 
контрольна 
робота, 
індивідуальна 
робота з 
дослідження 
структур 
повсякденності, 
іспит 

4 

2.5 Виявляти та аргументувати 

взаємозв’язки та взаємовпливи 

різних структур повсякденності на 

інші види соціальної реальності. 

Пояснювати причини актуалізації 

міждисциплінарних досліджень 

феномену повсякденності в останній 

третині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Семінар, самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
індивідуальна 
робота з 
дослідження 
структур 
повсякденності, 
іспит 

5 

2.6 Здійснювати 
експертний/порівняльний аналіз 
структур повсякденності у сучасних 
соціокультурних реаліях 
Розробляти стратегії і тактики 
цілеспрямованого впливу на 
повсякденні практики сучасного 
українського соціуму. 

Самостійна робота Індивідуальна 
робота з 
дослідження 
структур 
повсякденності 

5 

 Комунікація:    

3.1 Вести полеміку стосовно сучасних 
проблем і перспектив масової 
культури та стратегій повсякденних 
практик, керуючись принципами 
поваги та толерантності. 

Семінар  Усні доповіді, 

дискусії 

4 

3.2 Презентувати результати 
проведених досліджень у сфері 
масової культури та структур 
повсякденності з урахуванням 
мультикультурності, професійної 
різноманітності та гендерної 
рівності. 

Семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
індивідуальна 

робота з 
дослідження 
структур 
повсякденності 

6 



  3.3 Використовувати знання іноземних 
мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання новітньої 
спеціалізованої літератури у процесі 
підготовки до семінарських занять 
та написання самостійних робіт. 

Семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 
теорії масової 
культури, 
індивідуальна 
робота з 
дослідження 
структур 
повсякденності 

4 

 Автономність та відповідальність:    

4.1 Самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу до курсу, 
володіти методами обробки, аналізу 
та синтезу наукової інформації. 

Семінар, самостійна 

робота  

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 
теорії масової 
культури, 
індивідуальна 
робота з 
дослідження 
структур 
повсякденності 

4 

4.2 Працювати у групах, вирішуючи 
завдання, пов’язані з науковими 
дослідженнями у сфері масової 
культури та культури 
повсякденності. 

Семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 
теорії масової 
культури, 
індивідуальна 
робота  з 
дослідження 
структур 
повсякденності 

4 

4.3 Нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених досліджень структур 
повсякденності. 

Семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

теорії масової 
культури, 
індивідуальна 
робота з 
дослідження 
структур 
повсякденності 

4 

   

 

 

 



4. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результати 

навчання 

 

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 
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ПРН 2. Аналізувати, коментувати, узагальнювати, 
наукові та аналітичні тексти культурологічного 
характеру. 
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ПРН 4. Знати та розуміти теоретичні підходи до 
визначення культури, її проявів та форм існування. 
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ПРН 5. Збирати, упорядковувати та аналізувати 
інформацію щодо культурних явищ, подій та 
історико-культурних процесів. 
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ПРН 6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати 
інформацію щодо різноманітних контекстів 
культурної практики, визначати ступінь їх 
актуальності із застосуванням релевантних джерел, 
інформаційних, комунікативних засобів та 
візуальних технологій. 
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ПРН 7. Розуміти чинники культурної динаміки, 
принципи періодизації культурних процесів, їх 
специфічні риси та характеристики. 
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 +   
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ПРН 8. Інтерпретувати культурні джерела (речові, 
друковані, візуальні, художні) з використанням 
спеціальної літератури та визначених методик, 
аргументовано викладати умовиводи щодо їх змісту. 

   
 

 
 

   
 

+  + +  + +  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

 

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 2.1–2.6); 

(комунікація 3.1–3.3); (автономність та відповідальність 4.1– 4.3), що складає 60% 

загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення, участь в дискусіях на семінарах: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 30 / 50 балів.  

2.  Самостійна робота:  
       №1: Самостійне дослідження «Полярність сприйняття феномену масової      
       культури у теоретичних дослідженнях» : РН 2.1, 3,3, 4.1, 4.2, 4.3 – 12 / 20 балів. 
      №2: Індивідуальна робота з дослідження структур повсякденності (за 
вибором  студента): РН –1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 12 / 20 балів. 
3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.4 – 6 / 10 балів. 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 



складається із балів, отриманих за: 1) аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та 
участь в дискусіях на семінарах); 2) самостійну роботу (з теорії масової культури, 
аналізу структур повсякденності); 3) контрольну роботу з урахуванням коефіцієнту 0,6 
до загальної кількості балів. 
Усі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- у максимальному вимірі  – 100 балів х 0,6 = 60 балів; 

- у мінімальному вимірі – 60 балів х 0,6 = 36 балів. 

 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 
семінар у письмовій формі. 
 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5 – 24 / 40 балів. 
Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 
кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 
меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються 
до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). 
В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться «0», а в колонку 
«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 
семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 
суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 
(мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 
 Семестрова кількість 

балів 
Іспит Підсумкова 

оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 
7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 
Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь 
в дискусіях 

До теми: 2 - 4, 6, 7, 9, 11,13, 14, 
16-20 протягом семестру. У 
разі відсутності студента на 
занятті, теми необхідно 
відпрацювати в письмовому 
вигляді 

«3» х 10 = 30 «5» х 10 = 50 

Самостійна робота 
№1 

До теми 1-2, 5-11: Самостійне 
дослідження «Полярність 
сприйняття феномену масової 
культури у теоретичних 
дослідженнях»  

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Самостійна робота 
№ 2 

До тем 16-20: Індивідуальна 
робота з дослідження структур 
повсякденності (за вибором 
студента) 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Контрольна робота До тем 1-12, 13-17 «3» х 2 = 6 «5» х 2 = 10 



Загальна 

семестрова оцінка 

без урахування 

коефіцієнту  

 60 100 

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 «60» х 6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

 

 

 

         Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
       Усна відповідь: 
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 має місце недостатня аргументація в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 
неточності. 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності. 
      Участь у дискусії: 
      З бали – доповнення змістовне, поглиблює/ розширює коло обговорюваних питань, 
      2 бали – доповнення змістовне, але суттєво не розширює зміст дискусійного кола питань. 
2. Самостійна робота: 
Самостійне дослідження «Полярність сприйняття феномену масової культури у 
теоретичних дослідженнях»:  
20-17 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 
презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує 
отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 
самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження; 
16-13 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але може 
не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, 
використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного 
дослідження. Допускаються несуттєві неточності; 
12-0 балів – в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, не 
демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань. Робота містить 
суттєві помилки. 
 
Індивідуальна робота з дослідження структур повсякденності (за вибором студента) 
20-13 балів – виконана на підставі аналізу художнього твору (література, кінематограф, 
образотворче мистецтво) індивідуальна робота, присвячена дослідженню структур 
повсякденності, відзначається повнотою аналізу виявлених структур; оглядом їх 
фактологічного змісту; аналізом історичної динаміки; актуальністю чи модифікацією форм у 
сучасному повсякденному житті; класифікацією специфікацій певних елементів структур 
повсякденності; їхніх суб’єктів та рівнів. 
12-0 балів – представлена індивідуальна робота не відзначається повнотою проаналізованих 
структур повсякденності; не висвітлена історична динаміка елементів структур 
повсякденності; поверхово представлена класифікація специфікацій певних елементів 
структур повсякденності. 
 
3. Контрольна робота: 
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 
його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставлених питань, посилається на 



обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність у викладенні тексту модульної 
роботи. 
3- бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 
Відсутня самостійність у викладенні відповідей на поставленні питання. 
 
4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 
20-19 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 у викладеній відповіді 
на поставлені питання. 
18-16 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 
достовірність у викладі тексту письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності.  
15-12 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але недостатньо розкриває 
зміст поставлених питань, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 
завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності. 
 
 
7.3 Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 
 

 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Масова культура  

1. Тема 1. Феномен «масової культури» 2  6 

2. 
Тема 2. Характерні риси та функції масової 

культури 
2 2 4 

3. 
Тема 3. Співвідношення масової, елітарної, 

популярної та народної культур 
2 2 4 

4. 
Тема 4. Практичні виміри масової культури. 

Масове мистецтво 
2 2 4 

5. 
Тема 5. Масова культура як культура 

масового суспільства 
2  6 

6. 
Тема 6. Масова культура як об’єкт 

дослідження Франкфуртської школи 
4 2 4 

7. 
Тема 7. Структурно-семіотичний аналіз 

масової культури. Постструктуралізм 
2 2 4 

8. Тема 8. Culture Studies 4  6 



9. Тема 9. Феміністична теорія масової культури 2 2 4 

10. 
Тема 10. Масова культура у дискурсі 

постмодернізму 
2  6 

11. 

Тема 11. Культура споживання в епоху 

інформаційного (постіндустріального) 

суспільства 

2 2 4 

12. Тема 12. Масова культура в Україні 2  4 

13. Контрольна робота 2  10 

14. 

Самостійна робота №1: Самостійне 
дослідження «Полярність сприйняття 
феномену масової культури у теоретичних 
дослідженнях» 

  9 

Частина 2. Культура повсякденності 

15. 
Тема 13. Феномен повсякденності як об’єкт 

наукового дослідження 
4 2 6 

16. 

Тема 14. Історіографія феномену 

повсякденності. «Повсякденнознавство» як 

науковий напрям. 

4 2 6 

17. 
Тема 15. Повсякденність в контексті 

філософських та соціологічних досліджень 
2  6 

18. Контрольна робота  2 4 

19. 
Тема 16. Тіло людини у просторі культури 

повсякденності  
4 2 6 

20. 
Тема 17. Простір повсякденності: дім, 

поселення 
4 2 6 

21. Тема 18. Їжа в культурі повсякденності  4 2 6 

22. 
Тема 19. Одяг, зачіска, косметика та аромати 

у повсякденному житті 
4 2 6 

23. 
Тема 20. Світ приватного життя в культурі 

повсякденності 
4 2 6    

24. 

Самостійна робота №2: Індивідуальна 

робота з дослідження структур культури 

повсякденності (за вільним вибором 

студента) 

  23 

25. Всього: 60 30 150 

 
Загальний обсяг годин 240, у тому числі: 
Лекцій – 60 год. 
Семінарів – 30 год. 
Самостійна робота – 150 год. 
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