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                                                                      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 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, вміння застосовувати для вирішення 
пізнавальних задач ефективні стратегії і засоби. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися із представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів діяльності): вміння переконливо викласти власну 
експертну позицію, володіння різними режимами та формами публічного мовлення, 
засобами та стратегіями інтелектуальної полеміки. 
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ЗК 7. Здатність працювати в команді, в тому числі долати комунікаційні напруження та 
конфліктні ситуації, забезпечувати прихильність співробітників, виявляти доречну 
поступливість, розподіляти зусилля з/між колегами, працювати на спільний результат. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, виіння писати 
власні тексти аналітичного та публіцистичного характеру в різних формах (огляд, есе, 
реферат, стаття, комплексна аналітична робота) та застосовувати необхідні процедури 
(редагування, коректура, звірка) при підготовці тексту до публікації. 

ЗК10.Здатність спілкуватися іноземною мовою, тобто володіння англійською на 
достатньому для фахового спілкування рівні. 

ЗК 14. Здатність працювати автономно. 

ЗК 15. Здатність розробляти проекти, управляти ними, впроваджувати соціально-гуманітарні 
проекти. 

ФК 2. Знання теоретичних основ філософської науки і суміжних галузей гуманітаристики та 
суспільних наук. 

ФК4. Систематичні знання та навички, які дозволяють використовувати історико-
філософську спадщину в осмисленні та розв’язанні власних дослідницьких проблем. 

ФК 5. Володіння спеціалізованим знанням у межах певної філософської проблематики, 
системну обізнаність у відповідній спеціальній (науково-дослідницькій) літературі. 

ФК 7. Вміння аналізувати певну наукову проблему, залучати необхідні для цього знання, 
методики, джерела і досягати в результаті самостійних пізнавальних результатів. 

ФК 10. Вміння використовувати основні методи філософського мислення. 

ФК 11. Усвідомлення методологічної специфіки обраної спеціалізації та навички 
використання пізнавальних методів, релевантних відповідній проблематиці. 

 

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 

підсумковій 

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, 

письмова  

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, 

письмова 

контрольна  робота 

5 

  1.3 особливості постмодерного етапу 

розвитку світової художньої культури 
 самостійна   робота усні доповіді, 

конспект 

першоджерел 

5 

  1.4 принципи міждисциплінарного, лекції, семінари,   усні доповіді, 10 
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естетико-культурологічного аналізу 

культурної практики, складові 

сучасної естетосфери  

самостійна робота дискусія, конспект 

першоджерел, 

письмова 

контрольна робота,  

  1.5 роль естетичного у семіотиці сучасних 

культурних явищ;  
 лекції, семінари, 

самостійна робота 
усні  доповіді,  

письмова 

контрольна робота 

5 

  1.6 значущі явища сучасного естетичного 

простору, зокрема, естетичні  форми  

художнього акціонізму 

лекції, семінари,    

самостійна  робота 
усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

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, 

письмова 

контрольна робота 

          10 

  2.2 пояснювати чинники соціокультурних 

змін та формування естетичних 

домінант як ознак культурного 

періоду 

семінари, 

самостійна робота 
 усні доповіді, 

письмова 

контрольна робота 

          5 

  2.3 коректно використовувати естетичні 

критерії та естетичний категоріально-

понятійний апарат у комплексному 

соціокультурному аналізі  

семінари, 

самостійна робота 
  усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

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-куьтурологічну 

компетентність 

семінари, 

самостійна робота 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

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. 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна робота 

            5 

2.6 працювати з фаховими джерелами, 

узагальнювати інформацію у 

відповідності до поставлених задач 

семінари, 

самостійна 

робота, 

конспектування 

першоджерел 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

роботи, письмова 

            5                   
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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, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

            5                  

 Комунікація:    

3.1 презентувати результати самостійних 

досліджень у вигляді доповідей, 

презентацій, дискусій, реферування 

першоджерел  

семінари, 

самостійна робота,  

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація  

самостійного 

дослідження, 

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, 

дискусіі, 

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, 

презентація  

самостійного 

дослідження, 

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, 

презентація 

самостійної  роботи, 

формування 

експертного 

висновку  

            5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

 

                                              Результати навчання дисципліни 

  

Програмні результати навчання 

1
.1

 

 

1
.1

 

  1
..
2
 

  1
.2

 

1
..
3
 

    1
.2

 

 1
..
4
 

  1
.2

 

 2
..
1
 

        1
.2

 

 2
. 
2
 

  

 1
.2

 

 2
..
4
 

2
 

1
.2

 

 2
..
5
 

 
 2

.7
 

    1
.2

 

 3
.1

 

   3
..
2
 

  1
.2

 

 4
.1

 

 

   

1
.2

 

 4
..
2
 

   1
.2
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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, 1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 
3,2, 4.1, 4.2 − 21/35 балів 

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

3. Самостійна робота (дослідження культурно-естетичних феноменів):  РН −1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 
3.2, 4.1, 4.2. − 12/20 балів. 

ПРН 1. Знати теоретичні основи філософської науки і суміжних 

галузей гуманітаристики та суспільних наук, знати актуальні 

проблеми сучасної філософської думки  

=

+ 

+

+ 

 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 
  +

+ 

 +

+ 

ПРН 3. Демонструвати спеціалізовані знання в межах певної 

філософської проблематики, сполучати системну обізнаність з 

відповідною спеціальною (науково-дослідницькою) літературою  

+

+ 

+

+ 

= 

 +

+ 

+

+ 

 +

+ 

 

+ 
+

+ 

 +

+ 

+

+ 

=

+ 

ПРН 5. Володіти іноземною мовою на достатньому для фахового 

спілкування  рівні 

+

+ 

+

+ 

+ + +

+ 

+ + 
 

+ 
+

+ 

+

+ 

+

+ 

 
 

+ 

ПРН 8. Пропонувати нестандартні розв’язання задач, прагнути 

самостійності міркувань та  умовиводів 

+

+ 

+  +    
 

 

+ 

 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+ 

ПРН 9. Розуміти і відстоювати значущість автономії розуму у 

суспільній свідомості та роль наукового знання в усіх сферах 

діяльності 

+

+ 

+

+ 

 +

+ 

+

+ 

  
 

  +

+ 

 +

+ 

ПРН 10. Розуміти і використовувати методологію та пізнавальні 

засоби, що властиві обраній філософській спеціальності, 

застосовувати для вирішення пізнавальних задач ефективні стратегії 

та засоби 

+

+ 

+

+ 

 +

+ 

  +

+ 

 
  +

+ 

+

+ 

+

+ 

ПРН 15. Застосовувати фахову лексику та інші мовні засоби 

вираження думки в оформленні власних міркувань 

+

+ 

      
 

 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

  

ПРН 16. Виявляти здатність розробляти та впроваджувати 

соціально-гуманітарні проєкти 

 +

+ 

     
 

 

+ 

 

+

+ 

  +

+ 

 

ПРН 17. Використовувати історико-філософську спадщину в 

осмисленні та розв’язанні власних дослідницьких проблем 

+

+ 

 +

+ 

 +

+ 

+

+ 

 
 

     

ПРН 19. Генералізувати тексти в загальну смислову структуру, 

виявляти слабкі місця, логічну чи смислову уразливість аргументації 

     

+ 

  
 

+

+ 

+

+ 

 +

+ 
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4. Самостійна робота (написання експертного висновку): РН − 1.6, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 − 
10/15 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, 
дослідження культурно-естетичних феноменів, 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, 1.6, 2.1, 2.4, 4.2 – 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). 

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 7 = 21 «5» х 7 = 35 

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 

«10»х 1= 10 «15» х 1 =15 

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 

 Семестрова кількість     

балів 

ПКР/залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум                  80 20 100 
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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 

Підсумкова контрольна 

робота 

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

Підсумкова оцінка 

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):  

15-13 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його презентує, 
глибоко та всебічно розглядає об’єкт культурно-естетичної експертизи, правильно інтерпретує отримані 
результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 
незаангажованість проведеного дослідження 

12-10 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але бракує 
аргументації у поясненнях, необхідний зміст в основному розкриває, використовує обов’язкову літературу, 
демонструє самостійність та достовірність у проведеному дослідженні. Припускається несуттєвих 
неточностей. 

9-6 балів – студент в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у 
вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота містить суттєві неточності 
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5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 
недостатньо розкриває об’єкт експертизи, припускається суттєвих помилок, демонструє несамостійність у 
виконанні завдання. 

4. Самостійна робота (дослідження культурно-естетичних феноменів) 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, 
самостійності у вирішенні поставлених завдань, 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 суттєвих помилок, демонструє 
несамостійність у виконанні завдань. 

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 
Самостійна 
робота 

Частина 1. Методологія естетико-культурологічних досліджень 

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

2  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 10 

6 
Тема 5. Фотографія як художньо-інформаційний 
медіум  2 6 

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

8 
Тема 7. Реклама у процесах сучасного 
образотворення 2 2 6 

9 
Індивідуальна самостійна робота: 
міждисциплінарний  аналіз актуального 
естетичного феномену  (на вибір) 

  26 

12  Підсумкова  контрольна  робота 2  16 

 ВСЬОГО 16 12 92 

 
 Лекції      –  16 год. 
Семінари  –  12  год. 
Самостійна робота 92 год. 
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                                                         Матеріали 

 

до навчальної програми дисципліни 

«Сучасні естетичні практики» 

 
 

Тематично – змістова частина курсу 

 

 

Змістовий модуль 1. Методологія естетико-культурологічних досліджень  

  

Лекція 1. Сутнісна кореляція естетичної та культурознавчої площин. Принципи 

міждисциплінарних  досліджень − 2 год. 

 

Здобутки Київської філософської школи у сутнісному аналізі людини. Концепція 

фундаментальних людських діяльностей В.П.Іванова. Естетичне як фундаментальна 

людська діяльність. Естетичне і моральнісне у формуванні  культури. Культура як світ 

Людини. Естетичне як константа людського саморозвитку.  Естетичне і художнє.                               

Поняття естетосфери. 

Культура як предмет міждисциплінарних досліджень. Реалізація міждисциплінарного 

підходу у дослідженнях сучасної естетосфери. 

 

 

Змістовий модуль 2. Естетичні явища сучасного етапу культуротворення 
 

Лекція 2. Творчість як принцип антропогенезу – 2 год . 

 

Творчість як сутнісна характеристика людини, як ″подія її космічної і родової історії.″ 

Творчість і людська ідентичність. Антропологічні передумови розвитку здатності до 

творчості. Творчість як континуальний процес, як перманентна побудова стосунків із 

дійсністю. Творчість і антиципація. Творчість як доцільна діяльність із створення нового, 

оригінального, унікального. Проблема суб’єкта творчої діяльності. Творчість і 

різноманітність форм культурного самовираження. Нові контексти реалізації творчості у 

сучасному світі. Креативність і соціальна практика особистості. 

 

Лекція 3.  Феномен креативного простору – 2 год. 

 

Креативність міста як простору створення смислів. Створення креативних просторів як 

системна задача креативного міста. Креативний простір і свобода. Креативні простори у 

минулому Європи. Феномен гуманістичних академій як форми самоорганізації інтелігенції. 

Сучасні типи креативних просторів мііста. Поняття креативного середовища. Коворкінг як 

вид креативного простору. Принципи створення і функціонування коворкінгів. Явище 

джентрифікації. Географія сучасного розповсюдження коворкінгів. Креативна мануфактура 

як приклад ком’юніті. Сквоттінг як зона соціального протесту і творчого саморозвитку. 

Типи сквоттінгу. 
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 Лекція 4.  Акціонізм як cкладова Contemporary Art: природа і сутність – 2 год.   

 

Сучасне мистецтво як предмет аналізу. Поняття актуального мистецтва. Дадаїзм і 

сюрреалізм як художній фундамент акціонізму. Акціонізм як мистецтво дії. Засади і 

принципи акціонізму. Типологія художнього акціонізму. Тенденції розширення меж 

мистецтва і суспільної свідомості. Мистецтво, перетворене на жест. Акціонізм як діалог 

митця з суспільством заради суспільства. Феномен художника-акціоніста.  

 

 

Лекція 5. Естетика акціонізму: перформанс, енвайронмент, хепенінг, інсталяція – 2 год. 

Естетична специфіка перформансу. Попередники перформансу. Перформативне мистецтво 

як процес повідомлення, процес відбування смислу. Перформативний поворот як відгук на 

кризу культурної перспективи. Художня кухня перформансу та специфіка його рецепції. 

Художньо-естетичний потенціал українського пеформансу. Види перформансу.  

Стосунки із глядачем в арт-просторі енвайронменту. Форми енвайронменту. Віртуальний 

енвайронмент. Енвайронмент як семантичний синтез. Енвайронмент і людська чуттєвість.  

Перформанс і хеппенінг: спільне і відмінне. Хеппенінг як художній синтез. Характерні 

ознаки хеппенінгу. Вимоги до рецепції.Інстутиалізація хеппенінгу.  

Інсталяція як композиція простору і речей. Інсталяція як синтез мистецтв. Взаємодія із 

глядачем у створеному просторі-ілюзії.  

 

 

Лекція 6.  Фотографія як[художньо-інформаційний медіум – 2 год. 

Фотографія у сучасному мистецтві. Музеєфікація творів фотомистецтва. Жанри фотографії. 

Історична динаміка стилів. Техніка фотомонтажу художників-конструктивістів у витоках 

європейської реклами та графічного дизайну. Фотоексперименти у Баухаузі: ″фотограми″ 

Моголі-Надя. Актуальне життя поп-арту, ретро, гламуру, вінтажу, гранжу, fashion-фото. 

″Естетика безпристрастності″ 1990-их. Сучасна відмова від впізнаваності стилю. Фотографія 

як складова інсталяційних комплексів. Гібридизація аналогової фотографії і цифрових 

новацій: робота над посиленням художньої виразності.  

Семіотика фотографії. С.Зонтаг про фотографію.  

 

 

 

Лекція 7. Мода як естетичний механізм трансляції культурного досвіду – 2 год. 

 

Природа і генезис моди. Мода як система. Класики структуралізму про знакову систему 

моди. ″Система моди″ Р.Барта (концепція та операціональні поняття). Ж. Бодрійяр про моду 

як феєрію кодів. Головні ознаки моди – новизна та обмежена доступність об’єкта моди. . 

Мода і мистецтво. Сучасна індустрія моди. Модні доми. 

Мода як масштабний соціальний механізм. Мода і проблема самоідентифікації. Парадигма 

″difference″ - розрізнення як утвердження (Ж.Дельоз). Імідж як форма самопрезентації. 

Поняття високої моди. Вулична мода як джерело дизайнерських ідей. 

 

 

Лекція 8. Реклама у процесах сучасного образотворення – 2 год. 

 

Рекламний дискурс в філософії культури. Соціокультурна парадигма сучасної реклами. 

Реклама і імператив споживання. Естетичні механізми впливу реклами. Специфіка 

рекламного образу. Як мистецтво стає рекламою: використання художніх шедеврів у 

рекламних кампаніях. Реклама як художня комунікація. Актуалізація естетичної функції у 
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сучасній рекламі. Візуально-образне поле реклами. Рекламний образ як засіб комунікації. 

Художня цінність і естетичний потенціал рекламних  повідомлень. Креативна ідея як основа 

реклами. Зміни пріоритетності цілей сучасної реклами. Бренд і ціннісні установки. 

 

 

                                   Завдання на семінарські заняття 

 
Тема 2.  Творчість як принцип антропогенезу. 

 

1. Творчість як специфічний феномен людської природи. 

2. ″Творчі енергії″ та ″екзистенціальна рівновага″, за Самохваловою В.І. 

3. Доцільність та ціннісні орієнтації творчості.  

4. Естетичне як константа творчості. 

5. Людина сучасного світу і проблема креативності.          

 

 

Контрольні запитання і завдання: 

 

1. Пояснити, як у творчості взаємодіють соціальне і індивідуальне. 

2. Схарактеризувати основні ідеї теорії творчої еволюції Анрі Бергсона. 

3. Назвати об’єктивно-соціальні і особисті детермінанти творчості. 

4. Чи є ідентичними поняття творчості і креативності? 

5. Розкрити зв'язок між творчістю і само актуалізацією. 

 

Рекомендована література: 

 

1. де Шарден П.Тейяр. Феномен человека / Пьер Тейяр де Шарден. - М.:Наука, 1987. – 239 с. 

https://booksonline.com.ua/view 

2.Иванов В.П. Человеческая деятельность − познание − искусство / В.П.Иванов. – 

К.:Наукова думка,1977.- 252 с.  

3. Иванов В.П., Козловский В.П., Быстрицкий Е.К., Малахoв В.А. Культура и развитие 

человека: очерк философско-методологических проблем /  В.П.Иванов, В.П.Козловский, 

Е.К.Быстрицкий,  В.А.Малахов. - К.: Наукова думка, 1989. – 320  с.  

4. Cамохвалова В.И. Реальность глобализации мира и образ человека // Философские науки. 

– 2016. - № 4. – С.7-16; №5. – С.24-37. 

5. Самохвалова В.И. Творчество как антропокультурный феномен // Творчество как 

принцип антропогенеза / Ин-т философии РАН. – М.: Акад. гуманитар. исслед., 2006. – 

С.162-228. 

 

 
Тема 3.  Феномен креативного простору    

        

1. Місто як креативний простір. 

2. Причини і принципи створення та функціонування коворкінгів, перспективи їх розвитку. 

3. Крафтовість як основна ідея  та стимул розвитку креативних мануфактур. 

4. Сквоттінг як субкультура. Художньо-естетичні інтенції сквотерів.  

 

 

Контрольні запитання і завдання: 

 

1. Схарактеризувати історичні форми створення креативних просторів. 

2.  Пояснити притягальність духу сквоттінгу для сучасної молоді.  

https://booksonline.com.ua/
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3.  Дати експертну оцінку відомим креативним просторам Києва. 

4.  У чому суть явища джентрифікації? 

5.  Коли місто можна назвати креативним простором? 

 

Рекомендована література: 

 

1. Борисенко Е.В., Полтавская М.Б. Коворкинг и социальное предпринимательство: точки  

    взаимодействия – https://elibrary.ru/item.asp? 

2. Москвин А.С. Феномен субкультуры сквоттеров. Автономное действие –  

     https://avtonom.org›default›fles›store 

3. Попов Е. Сквоты: жизнь как творческий процесс-  

    https:www.socialistinfo.ru/socialist/13.html  

4. Ященко В.Г. Бунт эпохи постмодерна: идеология и направления. Либертарный дух в эпоху 

    постмодерна / В.Г.Ященко – Волгоград, 2002. -74 с.  

5.  Сквотный двор: самые известные сквоты мира – bzh.life/posts\skvotnyy-dvor-samye- 

     izvestnye… 

6. Cайт о сквотах и сквоттерском движении – https:/ru.squat.net  

 
 
Тема 4.  Перформанс і хепенінг як об’єкти естетико-культурологічного аналізу  

 

1.  Аллан Капроу про мистецтво дії. 
2. Художній ресурс перформансу (на прикладі творчості Марини Абрамович). 
3. Дзен і музика  Дж.Кейджа.  
4. Головні ознаки хепенінгу.  
5. Перформанс і хепенінг: спільне і відмінне. 
 
 
Контрольні запитання і завдання: 

 

1. Схарактеризувати роль тілесності у мистецтві перформансу. 

2.  Дати оцінку рецепції у перформансі і хепенінгу. 

3. Яку позицію займає митець в даних формах акціонізму? 

4. Назвати умови існування хепенінгу. 

 

Рекомендована література: 

 

1. Абрамович Марина. Пройти крізь стіни / Марина Абрамович – К.: ArtHuss,2018. – 440 c. 

2.Аллан Капроу. Искусство действия – https://artifex.ru/перформанс... 

3. Джон Кейдж. Путь к созданию самой громкой и тихой музыкальной работы ХХ века – 

    https://artifex.ru/музыка... 

4. Капроу Аллан. Просто делать – moscowartmagazine.com/i…  

5. Маклыгина Анна. Лекция ″Джон Кейдж. Все есть музыка″- https://m.youtube.com›watch 

6. Михантьева Мария. Акция, хэппенинг и социальное искусство: Все, что нужно знать о  

    перформансе – ttps://www.wonderzine.com/wo… 

7. Cтатья №12: Не только4′33′′. Музыкальный дзен Джона Кейджа –  

    https://concepture.club›post›ne-to 

8. Чистякова М.Г. Акционизм в искусстве: философско-антропологические смыслы. – 

     www.vestnik-mgou.ru 
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Тема 5. Фотографія як сучасна естетична практика 

 

1. Cеміологічний аналіз фотографії Р.Барта. 

2. Постмодерністська фотографія: творчі інтенції, естетична специфіка. 

3. Особливості сучасної арт-фотографії. 

4. Специфіка створення фотографічного образу. 

5. Фотографія і феномен часу. 

6. Зв'язок краси з ідеєю фотокадру, за С.Сонтаг. 

 
 
Контрольні запитання і завдання: 

1. Пояснити, чому Р.Барт називає фотографію пригодою? 

2. Розкрити смисл понять студіум і пунктум, вжитих Р.Бартом в аналізі фотографії. 

3. В чому С.Сонтаг вбачає соціальну функцію фотографії? 

4. Що насправді є прекрасним в фотографії? 

 

 

Рекомендована література: 

 

1. Барт Р. Camera Lucida 

 ван Лиер Анри. Философия фотографии / Анри Ван Лиер – М.: Гуманитарный центр,  

    2019. – 202 с.  

2. Каттон Шарлотта. Фотография как современное искусство / Шарлотта Каттон – М.: 

    Ад Маргинем Пресс,2020. - 288 с. 

3.Сонтаг Сьюзен. О фотографии / Сьюзен Сонтаг – М.: Ад Маргинем, 2016. – 272 с. 

4. Шанидзе Ираклий. Фотография как искусство обмана /Ираклий Шанидзе – М.: Эксмо,  

    2018. – 176 с. 

 

 

Тема 6. Мода у контексті сучасної культури 

 

1. Природа моди та її естетична динаміка.  

2. Мода як семіотична система. 

3. Мода у вирішенні проблем самоідентифікації. 

4. Мода як спосіб соціального маніпулювання. Феномен бренду. 

5. Пояснити вислів ″бути у тренді″, розкрити його культурне значення. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

 

1. Пояснити, які мовні системи складають, за Р.Бартом, основу моди. 

2. Зробити порівняльну характеристику сучасних модних трендів і напрямку «new look». 

3. Розповісти, у чому Г.Зіммель вбачав класовий і ігровий характер моди. 

4. Відповісти, чи впливає бренд на ідентифікацію особистості. 

 

Рекомендована література: 

 

1. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. – Пер. с фр., вступ. ст. и сост.  

С.Н.Зенкина.-  М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – 512 с. 

2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть – yanko.lib.ru/books/philospph/baudrillard-

symy-obmen… 
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3. Демшина А.Ю. Мода как феномен культуры – https;//cyberleninka.ru/article/n/a-yu-

demshina-moda… 

4. Зиммель Г. Мода // Избранное. В 2 томах. Т.2 / Г.Зиммель – М.: Юрист, 1996.- 607 с. 

5. Свендсен Л. Философия моды /Л.Свендсен. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 256 с. 

 

 
Тема 7. 
 
1. Природа реклами, динаміка її історичного розвитку. 

2. Художньо-естетична основа рекламного повідомлення. 

3. Реклама як сфера імагології. 

4. Реклама і мистецтво: точки перехрещення. 

5. Естетична складова створення бренду. 

 
Контрольні запитання і завдання: 

 

1. Назвати естетичні складові рекламного повідомлення. 

2. Пояснити, що спільного у реклами з мистецтвом. 

3. Проаналізувати засоби досягнення виразності реклами. 

4. Чим вирізняється рекламний образ? 

 

 

Рекомендована література: 

 

1. Барт Р.Рекламное сообщение – anna-ganzha.narod.ru›barthes 
2. Бодрійяр Ж. Симулякри і симуляція // Ж.Бодрійяр; перекл.з франц. В.Ховхуна. – К.: Вид- 

    во Соломії Павличко ″Основи″, 2004. – 230 с. 

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

4. Пендикова И.Г. , Ракетна Л.С. Архетип и символ в рекламе / И.Г.Пендикова,  
    Л.С.Ракитна; под ред. Л.М.Дмитриева. – М.:Юнти-Дана, 2008. – 270 с.  
5. Сальникова Е.В. Эстетика рекламы: культурные корни и лейтмотивы //  
    Е.В.Сальникова. – СПб.: Алетейя; М.: Эпифания, 2001. – 288 с. 

6. Трушина Л.Е. Смена парадигм в эстетике рекламы – anthropology.ru/ru/text/trushina- 
   le/smena-paradigm-v-estetike-reklamy 
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                               Завдання для самостійної роботи 
                                            

Самостійна робота №1. Письмова робота 

Тема: Творчість як антропокультурний феномен 

Завдання: використовуючи запропоновані джерела, підготувати есе на зазначену тему 

 

Література: 

Самохвалова В.И. Философ и мир. Творческая открытость многоликому бытию //   

Философские науки.- 2016. - № 11. 

Самохвалова В.И. Творчество и энергии самоутверждения // Вопросы философии. 2006. - 

№ 5. 

Самохвалова В.И. Творчество как выбор, самоопределние и оправдание человека // 

Философия и культура. – 2009. - № 2:  http://www.nbpublish.com/fkmag 

 
Обсяг: 2-3 сторінки формату А4 (есе); 1 сторінка – питання.  

Максимальна оцінка – 13 балів. 

Критерій оцінювання: цілісність та самостійність роботи, демонстрація критичного 

осмислення зазначеної проблеми 

 

Самостійна робота №2. Письмова робота з наступною презентацією 

Тема: Специфіка мистецтва перформансу як складової contemporary art 
Завдання: Ознайомитись із найвідомішими проектами класика перформансу Марини 
Абрамович. Провести естетико-культурологічну експертизу одного з них (на вибір). 
Підготувати відгук-рецензію на фільм «Марина Абрамович: у присутності художника». 
Сформувати питання для наступної дискусії щодо соціокультурних чинників та 
перспектив розвитку мистецтва перформансу. 
 
Література: 

Гниренко Ю. Перфоменс как явление современного отечественного искусства – 

http://fanread.ru/book/10037232 

Дебор Ги. Общество спектакля. – М.:Логос, 2000. – 184 с. 

Cайт Московского музея современного искусства – http://www.mmoma.ru/ 

Фрай М. Арт-азбука современного искусства // www.Gif.ru/azbuka/a.htm 

http://www.wm-painting.ru/Ob_iskusstve/p2_articeid/213 

http://gorodaneve.com/tvorchestvo/osnovnie-naprveniya-v-sovremennom-iskusstve.html 

www.timeout.ru›msk›feature 

artuzel.com›abramovich-marina 

www.kino-teatr.ru 

 

Обсяг роботи: 5-6 друкованих сторінок формату А4  

Оцінка: максимальна кількість балів 14 за умови самостійної, якісної цілісної роботи, у 
якій демонструється здатність здійснювати самостійний аналіз сучасних художніх 
феноменів,  формуючи коректну оцінку їх природи, закономірностей та перспектив 
розвитку. 

 

http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://www.gif.ru/azbuka/a.htm
http://www.wm-painting.ru/Ob_iskusstve/p2_articeid/213
http://gorodaneve.com/tvorchestvo/osnovnie-naprveniya-v-sovremennom-iskusstve.html
http://www.kino-teatr.ru/
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