




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 «Естетика у сучасних соціокультурних 

практиках» 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 мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ФК 3. Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та визначати 
шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини. 

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 
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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, 

естетико-культурологічного аналізу 

культурної практики, складові 

сучасної естетосфери  

лекції, семінари,   

самостійна робота 
усні доповіді, 

дискусія, конспект 

першоджерел, 

письмова 

контрольна робота,  

10 

  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 

семінари, 

самостійна робота 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

            5               
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аналізі естетичних явищ як 

специфічних феноменів культури; 

систематизувати отримані знання, 

обґрунтовувати висновки, розвиваючи 

власну естетико-куьтурологічну 

компетентність 

дослідження, 

письмова 

контрольна робота 

    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 

навчальних задач 

семінари, 

самостійна 

робота, 

конспектування 

першоджерел 

 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

роботи, письмова 

контрольна робота 

            5                   

2.7 готувати матеріали для повідомлень та 

презентацій, а також рекомендації для 

експертних процедур, для  розробки 

естетико-культурних проектів 

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 

            5 
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висновку 

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 

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 (написання експертного висновку):  РН −1.5, 1.6, 2.4, 2.5,  2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2. − 
12/20 балів. 

4. Самостійна робота (дослідження культурно-естетичних феноменів): 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 

                      Результати навчання дисципліни 

  

Програмні результати навчання 
1
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ПНР 8. Приймати ефективні рішення щодо 

розв’язання складних задач і практичних проблем 

культурного розвитку суспільства. 
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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: 2,4,6,8,10,12 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 2,7,8,9,11: Самостійна 

робота з першоджерелами – 

конспект 5 текстів (Додаток 

самостійної роботи студента) до 

кінця березня 

 

«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 

До теми 8: 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  2,6,7,9-13 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка 

дисципліни 

 60 100 

 

 Семестрова кількість     

балів 

ПКР/залік Підсумкова оцінка 

Мінімум                  48            12                    60 

Максимум                  80 20 100 
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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 поставленого 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 (дослідження культурно-естетичних феноменів):  

15-13 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його презентує, 
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 

5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 
припускається суттєвих помилок, демонструє несамостійність у виконанні завдання. 

4. Самостійна робота (текст експертного висновку) 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, глибоко та всебічно розглядає об’єкт 
культурно-естетичної експертизи, 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 об’єкт експертизи, припускається суттєвих помилок, демонструє несамостійність у 
виконанні завдань. 
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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. 

1  2 

2 Тема 2.     Творчість як принцип антропогенезу  1 2 2 
3 Тема 3.     Артефакт як структурна одиниця культури  1  2 

4 
Тема 4. Параестетика у вивченні сучасних 
культурних кодів  

1 2 2 

Частина 2. Естетичні феномени сучасного культурного простору 

5 
Тема 5. Contemporary Art  як простір 
експериментування 1  2 

6 Тема 6. Естетика акціонізму 1 2 6 

7 
Тема 7.  Фотографія як інформаційно-культурний 
код 1  4 

8 

Тема 8. Презентація власних експертних висновків 
на окремий перформанс з наступною дискусією щодо 
перспектив розвитку даної форми сучасного  
мистецтва  

 2 15 

9 
Тема  9. Естетика речі у сакралізації предмету  
споживання 1  5 

10 
Тема 10. Реклама у процесах сучасного 
образотворення 1 2 5 

11 
Тема 11. Мода як естетичний механізм трансляції 
культурного досвіду  1  6 

  Тема  12.  Гра як культурно-естетичний феномен  1 2 4 

12  Тема  13.  Феномен креативного простору  1  5 

13 
Самостійна робота: міждисциплінарний  аналіз 
актуального естетичного феномену  (на вибір)   20 

14 
 

Підсумкова  контрольна  робота  
2   

 ВСЬОГО 14 12 80 

Загальний обсяг  –  90  год., у тому числі: 
лекції               –  14  год.; 

семінари            –  12  год.; 
самостійна робота   −   64 год.. 
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РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 
1. Бычков В.В. Художественный апокалипсис культуры. Строматы ХХ века. В 2 кн. – М.6 

Культурная революция, 2008. -  
2. Кошут Дж. Искусство после философии / Пер. с англ. А.А.Курбановского // 

Искусствознание. – 2001. № 1. -15 c. - vcsi.ru›files›art_after_philosophy 
3. Кастельс  М. Информационная эпоха:  экономика, общество и культура / Пер. с англ. под 

науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.- 608 с. 
4. Мацумото Д. Психология и культура. - СПб.: Питер, 2003. — 718 с. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/index.php 
5. Самохвалова В.И. Творчество как антропокультурный феномен // Творчество как 

принцип антропогенеза / Ин-т философии РАН. – М.: Акад. гуманитар. исслед., 2006. – 
С.162-228. 

6. Шамаева Р.М. Феномен креативности в контексте культуры // International Journal of 
Cultural Research – www. culturalresearch. ru 
 

Додаткова: 
1. Азарова Ю. Лакан и дискурс желания: DESIDERO ERGO SUM // Сб. науч. ст и раб. мат-

лов…Междунар. конф. «Философия и психотерапия» / Под ред. С.М.Бабина, В.В. 
Андрюшина, И.Г.Глуховой. Научн. изд. – СПб: изд-во»Анатолия», 2014. – 232 с.- Hpsy.ru›..›.. 

2. Аллан Капроу. Просто делать https://moscowartmagazine.com/issue/16/article/222 
3. Барт Р. Camera Lucida. Комментарий к философии. / book-online.com.ua›author 
4. 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. 
5. Барт Р. Рекламное сообщение anna-ganzha.narod.ru›barthes 
6. Беньямин В. Краткая история фотографии / Пер.С. Ромашко. М.: Ad Marginem,2016-143 c. 
7. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 

Избранные эссе / Под ред. Ю.А. Здорового. – М.: Медиум, 1996. – C. 15-65. 
8. Беньямин В. Париж, столица девятнадцатого столетия // Произведение искусства в 

эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / Под ред. Ю.А. Здорового. – 
М.: Медиум, 1996. – С.141-162. 

9. Бернет Д, Мориарти С., Уэллс У. Реклама: принципы и практика / Под ред. Т.Г.Малатова. 
– СПб.: Исток, 1999. – 253 с. 

10. Бодрийяр Ж.. Система вещей. – М.: «Рудомино», 2001. – 222 с. 
11. Боровский А. Арт-акционизм: искусство провокации и искусство реагировать на 

провокацию. – https: // www. novayagazeta.ru ›arts 
12. Ґадамер Г.-Г. Істина і метод.- Т.1: Герменевтика І: Основи філососької герменевтики. – К.: 

Юніверс, 2000. – 464 с. 
13. Ґідденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя. – К.: Альтерпрес, 

2004. – 100 с. 
14. Дрю Ж.-М. Ломая стереотипы: реклама, разрушающая общепринятое // Ж.-М. Дрю. – 

СПб. 6 Питер, 2002. – 272 с. 
15. Естетико-регулятивні аспекти моди- http://www.rusnauka.com/8_ NIT 
16. Зайцева А.Ф. Эстетика креативной идеи в рекламе – cyberleninka.ru/article/n/est… 
17. Клер Бишоп. Делегированный перформанс: аутсорсинг подлинности (отрывок) 

https://moscowartmagazine.com/issue/15/article/210 
18. Клер Бишоп. Искусственный ад. Пертиципаторное искусство и политика зрительства 

https://strelkamag.com/ru/article/otryvok-iz-knigi...        
19. Кошелева Д.С. Мода как феномен современной европейской культуры // Вестник СПбУКИ. 

- №1(18) март. – 2014. – С.32-35.  
20. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики  – М: РОССПЭН., 2004 .- 656 с.  
21. Лях В.В. Свобода і пошук нових форм ідентичності в добу глобалізації // Мультиверсум. – 

2006, вип. 57. – С.3-19. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/index.php
https://moscowartmagazine.com/issue/15/article/210
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22. Маклюен М. Понимание медиа: внешние расширения человека / Пер. с англ. В.Г.Николаева. 
– М.-Жуковский: КАНОН-пресс-Ц, «Кучково поле», 2003. – 464 с. 

23. Петров В.О. Хэппенинг в искусстве ХХ века сyberleninka.ru›article›heppenin… 
24. Роузли Голдберг. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней 

www.tnu.in.ua›entry-2590508 
25. Сальникова Е.В. Эстетика рекламы: культурные корни и лейтмотивы // Е.В. 

Сальникова. – СПб: Алетейя; М.: Эпифания, 201. – 288 с.  
26. Сафронова Л.В. Постмодернистский текст: поэтика манипуляции. – СПб.: ИД 

«Петрополис», 2009. – 212 с.  
27. Cвендсен Ларс. Философия моды /Пер. с норвежск. А. Шипунова. – М.: Прогресс-Традиция, 

2007. – 220 с.  
28. Славой Жижек. Річ із внутрішнього простору – www.guelman.ru›... ; archive-org-2014.com› 

org ›Річ-із-вну… 
29. Cтаниславская Е.И. Хэппенинг как действенно-зрелищная форма искусства ХХ в. Actual-

art.org 
30. Трушина Л.Е. Смена парадигм в эстетике рекламы – anthropology.ru/ru/text/trishina-

le/smena-… 
31. Федотова Н.Н. Кризис идентичности в условиях глобализации //Человек.- 2003, №6. – 

С.50-59. 
32. Психология моды. Факторы модности. Мода как массовое – http://www. 

gumer.info/bibliotek 
33. Ученова В.В., Старуш М.И. «Философский камешек» рекламного творчества: 

культурология и гносеология рекламы / В.В. Ученова, М.И. Старуш. – М.: Максима, 1996. – 
263 с.  

34. Флюсер В. За философию фотографии / Пер. с нем Г.Хайдаровой. – СПб: изд-во Санкт-
Петербургского университета, 2008. – 146 с.  

35. Хейзинга Й. Homo Ludens. Человек играющий /Сост., пер. и предисл. Д.В.Сильвестрова. – 
М.: Прогресс-Традиция, 1997. – 416 с.. 

36. Чистякова М.Г. Акционизм в искусстве: философско-антропологические смыслы. -
www.vestnik-mgou.ru 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


