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Програма навчальної дисципліни «Молодіжна субкультура», складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки магістрів спеціальності «культурологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є молодіжні субкультурні рухи у контексті проблеми їх
походження, становлення, трансформацій.
Міждисциплінарні зв’язки: культура постмодерну, сучасна культура, історія культури, естетика,
філософія мистецтва, історія мистецтва.
Програма навчальної дисципліни складається з 1 змістового модуля.



Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Молодіжна субкультура» є окреслити якісні

характеристики субкультури як культурного феномену у сучасному світі; виявити ціннісні
орієнтири та особливості їх побутування у молодіжних середовищах; проаналізувати основні
типи молодіжних субкультур.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Молодіжна субкультура» є навчити
студентів виявляти специфіку субкультурних явищ у контексті сучасної культури; визначати
соціальні умови та наслідки різних типів субкультури; сприяти культурному співбуттю та
співпраці субкультурних молодіжних осередків у соціумі.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :





концепції субкультури у сучасному культурологічному дискурсі;
різні типи субкультур;
особливості побутування субкультурних цінностей в Україні.

вміти :






виявляти специфіку ґенези, якісних характеристик, ідеологічних принципів
субкультурних практик;
аргументовано визначати тенденції сучасного молодіжного культурного
середовища;
аналізувати способи комунікації субкультур і власне культури.

Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Феномен молоді в культурі

Молодь як соціальне та ідеологічне явище. Молодь як «нова» («молода») соціальна
спільнота. Феномен ініціації: історичні трансформації. Дитинство і дорослість. Структурний
розрив між сім’єю та соціально-економічною системою. Індустріальна революція і поява
«молоді» як соціальної групи. «Батьки і діти»: різні виміри проблеми. Зміна культурних
стереотипів: молодість і старість. Умовність молодого віку в сучасній культурі. Моложавість.
Старечість. «Внутрішня» і «зовнішня» молодість. Молодь як активна суспільна сила, носій
радикальних ідей. Креативні та деструктивні характеристики молодіжних груп.
Тема 2. Субкультура в постіндустріальному суспільстві

Молодь як соціальна група в епоху Індустріальної революції. Поділ праці і виробничих
процесів, поділ дому і роботи. Перехід освітніх функцій від сім’ї до школи. Особливість
становища молоді в постіндустріальному суспільстві. Постіндустріальне (інформаційне)
суспільство: основні характеристики. Логіка інструменталізму та ефективності. Інформація як
фундаментальна цінність сучасної культури. Наукові знання і технократичний характер сучасної
культури. Репресивна природа техногенної цивілізації. Необхідність появи альтернативних
стилів життя в суспільстві. Культурно-релігійні конфлікти, етнічні конфронтації, соціальна
диференціація як чинники опозиційних культурних рухів. Субкультура як певна культура з
особливою системою цінностей, альтернативних, нонконформістських домінуючій культурі.
Тема 3. Субкультура в постіндустріальному суспільстві

Критерії визначення субкультурних угрупувань і рухів: спосіб життя, стиль музики,
спорт, політичні вподобання, світоглядні цінності, мистецькі інтереси, наукові чи технічні
пошуки, ставлення до моди тощо. “Романтичні” субкультури першої половини ХХ століття.
Протестні субкультури після Другої світової війни. Конфлікт “батьків і дітей”. Феномен
“холодної війни” як важливий чинник молодіжних рухів. Пацифістські рухи. “Сексуальна
революція”. Молодіжні рухи 60-х років. Молодіжні субкультури в СРСР. Феномен самвидаву.
Дисиденти. Контркультурні рухи. Музичні рухи: віжуал кідс, готи, джанглісти, кельтська
субкультура, кібер-готи, металісти, моди, панки, растамани, рокери, рейвери, реппери, скінхеди,
хіп-хоп, емо-кіди. Футбольні субкультури: ультрас, футбольні хулігани. Технічні: геймери,

демосцена, маріо бой, отаку, хакери. Політичні: анархісти, бітники, вегани, вегетаріанці, зелені,
НС-скінхеди, хіппі, яппі. Сексуальні: гомосексуалісти, лесбіянки, нудисти, трансвестити.
Умовність поділу субкультурних рухів та угрупувань. Взаємовизначеність і взаємозалежність
різних молодіжних субкультур.
Тема 4. Сучасні молодіжні субкультурні тенденції

Нові суспільні тенденції й молодіжні субкультури. Віртуалізація субкультурних
стосунків. Феномен Інтернету. Штучний інтелект. Маніпуляція свідомістю. Особливості
споживацького суспільства. Інформаційні технології і новітні субкультури. Кібер-субкультури.
Чинник володіння технологічними новаціями і технікою у молодіжному середовищі. Хакери.
Культ інформації. Влада знання як оволодіння світом. Руйнування традиційних ціннісних
орієнтирів. Пошук нових перспектив у культурному та цивілізаційному розвитку. Уфологи.
Інонаукові методи пізнання світу. Антисцієнтизм. Критика європейської класичної
раціональності. Культ планетарного розуму. Абсолютизація наукового світогляду. Сцієнтизм.
Толкієністи. Сцієнтологи. Звернення до традиційних культур та релігійних архетипів. Релігійні
субкультури. Етнорелігії. Неорелігійні рухи. Кельтська молодіжна субкультура. Спроби
реконструювати історію. Реконструктори. Готи.
Тема 5. Молодіжні субкультури в Україні

Посттоталітарний та пострадянський синдроми в сучасній Україні. Неформали: пошук
іншого. Альтернативні соціальні рухи. Економічний занепад 90-х років. Криміналізація
молодіжного середовища. Гопники. Люмпенізація та маргиналізація русифікованого населення
Сходу України. Падонки. Молодіжні субкультури. Панки. Рокери. Реппери. Хіп-хоп. Пошук
автентичності: етнічні реконструкції. Традиціоналісти. РУН-вірівці. Молодіжні неорелігійні
рухи і секти. Феномен “Білого братства”. Маніпуляції свідомістю. Психологічні технології в в
сучасних субкультурах. Політичні рухи. Феномен Помаранчевої революції. Синдром “Пори”.
“Політична” музика. Анархісти. Зелені. Націоналісти. Молодь як політичні маріонетки в руках
“дорослих”.



Структура залікового кредиту

Назви змістових модулів і тем
1
Тема 1. Феномен молоді в
культурі
Тема 2. Субкультура в
постіндустріальному суспільстві
Тема 3. Типи молодіжних
субкультур і рухів
Тема 4. Сучасні тенденції у
субкультурах

10

2

Кількість годин
у тому числі
Практ.
Сам. Контр.
Лаб. Інд.
(Семін.)
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роб.
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8
2
4
2
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2

4

4
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4

2

6

6

16

2

2

6

6

Усього

Лек.

2

3

Тема 5. Молодіжні субкультури в 16
Україні
Усього годин 72



2

2

6

6

12

10

26

24

Теми практичних (семінарських) / лабораторних занять

№
з/п

1

2

3

4

Тема

Кількість
годин

Феномен молоді в культурі
 Молодь: спроба визначення:
 соціальна група;
 фізичний стан;
 духовна якість;
 явище культури.
 Феномен конфлікту “батьків і дітей”: традиції і
новаторство в культурі.
 Молодь і контркультура.

2

Субкультура в постіндустріальному суспільстві
 Постіндустріальне суспільство: особливості
становлення.
 Молодь і молодіжні рухи в інформаційному
суспільстві.
 Субкультура як спосіб самовираження у соціумі.
Контркультура.
 Альтернатива як основа субкультурних цінностей.

2

Типи молодіжних рухів і субкультур
 Основні ідеї ідеології “великого протесту”.
 Бітники: музика протесту “холодної війни”.
 Історія становлення культури хіппі.
 Філософські цінності хіппі. Музична культура.
 Сцієнтологія.
 Музичні субкультури: панки, рокери, репери, хіпхоп, інші.

2

Сучасні молодіжні субкультурні тенденції
 Інформаційно-комп’ютерні субкультури.
 Реконструктори (кельти, готи, інші).
 Неорелігійні субкультури.
 Футбольна субкультура.
 Політичні субкультури: особливості
глобалізованого світу.

2

5

Молодіжні субкультури в Україні
 Молодіжна музична культура.
 Помаранчева революція і молодь.
 Молодіжні політичні рухи.
 Маргиналізовані угрупування.

Разом



10

Самостійна робота

№
Тема
з/п
1 Молодь у сучасному мистецтві
2 Причини появи субкультур: інтерпретації
3 Психоделічна ідеологія в молодіжному середовищі: історія, цінності,
мистецька практика
4 Неосубкультури в сучасному світі
5 Неорелігія і субкультури: характер взаємин
Разом



2

Кількість
годин
2
4
6
6
6
24

Індивідуальні завдання

Метою індивідуальної роботи студентів є, власне, дослідницька діяльність. Особливо це
стосується тематики та проблематики курсу. Сам предмет пізнання є досить новим та
актуальним. Поле його пізнання постійно змінюється. Крім того, важливою «безумовною»
умовою роботи є молодість самих її виконавців і ймовірна приналежність до певного
субкультурного молодіжного угрупування.
Тому пропонується зробити невелике дослідження певної молодіжної субкультури на
конкретному прикладі. Тобто спробувати поєднати теоретичні аспекти навчального курсу та
культурну реальність. Методи, форми і джерела пізнання можуть бути різними:
культурологічний аналіз, . публіцистичне есе, літературний нарис, фактологічна замальовка,
оповідання тощо.
Вимоги до завдання не є жорсткими і чітко визначеними. Важливим є цікава тема
(оригінальна молодіжна субкультурна група) і обраний методологічний підхід до її розкриття.
Обсяг виконаної роботи теж не є однозначно регламентованим.
Основна увага повинна бути звернена на сутнісну глибину дослідження, здатність
зануритися у внутрішні атрибути того чи іншого культурного явища, якого б масштабу воно не
мало.
Можна рекомендувати для вивчення регіональні молодіжні субкультурні рухи та
угрупування, звернути увагу на локальні особливості іх побутування, поширення, ґенези,
співіснування з іншими молодіжними субкультурами, співвідношення з визначальними
молодіжними цінностями, історією, перспективність.



Методи навчання: евристичний, пошуковий, дослідницький, методи аналізу,
порівняння і співставлення, узагальнення, проблемного викладу; дискусійні
методи .



Форма підсумкового контролю – залік.



Методи та засоби діагностики успішності навчання

Поточний контроль рівня знань студентів. Його завданням є перевірка студентами вивченого
матеріалу, визначення ступеня його засвоєння, вироблення навчальних та дослідницьких навичок,
формування вміння самостійної роботи з філософськими текстами та спроможності їх осмислення і
інтерпретації; а також вироблення навичок письмової та усної самопрезентації.
Поточний контроль здійснюється за такими напрямами:
− контроль за систематичністю та активністю роботи на семінарських заняттях;
− контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза рамками аудиторних
занять;
− контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді контрольних завдань;
− контроль за виконанням індивідуального навчально-дослідного завдання для самостійного
опрацювання поза рамками аудиторних занять.
Модульний контроль здійснюється у формі написання контрольних робіт. На модульну контрольну
роботу виносяться питання, розглянуті під час вивчення змістового модуля на лекціях, семінарах і
самостійно.



Розподіл балів, які отримують студенти
Модульний
контроль
(мах=60
балів)

Поточний контроль
(мах=40 балів)
Модуль 1

Модуль 2

Загальна
кількість
балів

Модуль 3
100

Т1
6

Т2
6

Т3
6

Т4
6

Т5
6

ІНДЗ
10

МКР
60

40

Основна кількість балів може бути отримана під час роботи на семінарських занять
(основна відповідь, суттєве доповнення) та лекціях, які, здебільшого, мають дискусійний
характер і спрямовані на розвиток самостійної позиції, формування культури наукового
диспуту, вмінню аргументовано і послідовно відстоювати власну точку зору щодо певної
проблеми (максимум 6 балів за тему). Модульна контрольна робота (МКР) оцінюється
максимально у 60алів, індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – 10 балів.
Критерії оцінювання










Змістовність відповіді;
аргументованість;
багатогранність предмету аналізу;
логічність викладу матеріалу;
креативність та алюзивність мислення;
використання конкретних прикладів;
культура дискусії;
володіння знаннями з культурологічних дисциплін і їх адекватне застосування у
контексті дослідження молодіжної субкультури;
володіння сучасними методологічними концепціями культур-аналізу

 Шкала оцінювання:
90-100 балів – відмінно;
75-89 балів – добре;
60-74 бали – задовільно;
1-59 балів – незадовільно.
Переведення підсумкових семестрових оцінок, які виражені у балах за багатобальною шкалою, в
оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється відповідно до цієї таблиці:

Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82 – 89
75 81
67 74
60 66

A
B
C
D
E

1 – 59







Fx

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсової роботи
для заліку
(проекту),
практики
Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Незадовільно

Незараховано
(з можливістю
повторного складання)

Методичне забезпечення
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