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СИЛАБУС КУРСУ 

КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННОСТІ 

2020-2021 навчальний рік 

Назва курсу Культура повсякденності  

Адреса викладання курсу м. Львів, вул. Університетська, 1 

Факультет та кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури   

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

галузь знань  03 гуманітарні науки, спеціальність  034 культурологія 

Викладач (-і) Король Наталя Мирославівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії культури  

 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

natalya.korol@lnu.edu.ua  

тел. (032)-239-42-10 (кафедра теорії та історії культури) 

Консультації по курсу 

відбуваються 

кафедра теорії та історії культури, вул. Університетська, 1, ауд. 357 

                       

Інформація про курс «Культура повсякденності» є вибірковою навчальною дисципліною  і складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний 

курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год. Для вивчення дисципліни 

передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим 

(залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація курсу «Культура повсякденності» має предметом вивчення, ознайомлення та інтерпретацію історичних фактів та 

суспільних явищ повсякденного простору різних країн, регіонів та цивілізацій, аналіз спільних рис 

та відмінностей у їх історичному розвитку, з'ясування матеріальних та інтелектуальних досягнень та 

можливостей людства у минулому, сучасному і у перспективі  майбутнього. 

 Знання студентів контролюють за якістю виступів на семінарських заняттях, індивідуальних завдань 

самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують студентів 

поточним контролем і оцінюють у 100 балів. 

mailto:natalya.korol@lnu.edu.ua


Мета та цілі курсу Метою курсу є навчити студентів інтерпретувати характеристики соціокультурних систем в контексті  

виокремлення простору повсякденної культури.  

Реалізація даної мети передбачає вирішення наступних цілей:  

 розглянути визначення понятійного апарату, принципів та методів дослідження повсякденності, 

 осмислення та аналіз історичних подій минулого і сьогодення у контексті особливостей та 

характерних рис розвитку матеріальної культури та соціально-ментальних характеристик;  

 розглянути в процесі навчання головні теоретичні засади інтерпретації феномену повсякденності в 

гуманітарному дискурсі ; 

 висвітлити ключові аспекти  функціонування повсякденної культури в системі суспільства. 

Література для вивчення 

дисципліни 

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. Т.1: Структури повсякденного: можливе і 

неможливе.  К. : Основи, 1996. 

Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь: Илюстрированная энциклопедия. 

В 3 т. - Т.1. Классическая древность (до IV в.). – М.: АО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1998. – 752 с.; Т.2. 

«Темные века» и Средневековье (IV-XIV вв.). - М.: АО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1998. – 600 с.; Т.3. Новое 

время (XIV-XIX вв.). - М.: АО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1998. – 768 с. 

Горлач Н.И. Избранное: в 3-х т. Т.2: Мир повседневности.  Харьков, Факт, 2003. 

Карівець І.В. Повсякдення: між  трансценденталізмом і  дивовижністю: монографія.  Львів, 2012. 

Капкан М.В. Культура повседневности: учебное пособие. Екатеринбург, 2016. 

Куденко Я.М. Повсякденність як  реалія культурної дійсності.  Харків, 1999. 

Козьякова М. История. культура. Повседневность. Западная Европа от античности до ХХ века. М. : Весь 

мир, 2002. 

Короткова М.В. Культура повседневности. М.: Владос, 2002.  

Лустенко А. Культурна повсякденність: перспективи дискурсу та соціокультурна злободенність / Людство 

на межі тисячоліть: діалог цивілізацій: матеріали наук.-практ. конф.  К., 2003. С. 227-281. 

Марков Б. Культура повседневности. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 352 с 

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності.  К.: Либідь, 2003. 

 

Тривалість курсу 3 кредити, 90 год. 

Обсяг курсу 32  аудиторних години 

З них: 

16 годин лекцій 

16 годин  практичних занять 

58 годин самостійної роботи 



Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

ЗНАТИ:  

• головні наукові концепції, які інтерпретують повсякденний  вимір    буття культури; 

• базові поняття, які характеризують сучасний соціокультурний простір повсякденності; 

• загальні закони функціонування та розвитку повсякденної культури як  якісної  характеристики  

суспільства 

 

ВМІТИ: 

• застосовувати  інтердисциплінарний підхід при   вивченні особливостей функціонування 

повсякденної  культури; 

• аналізувати чинники та фактори повсякденного виміру соціокультурних систем; 

• застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу суспільних феноменів та конкретних реалій 

буття повсякденної культури. 

• здійснювати компаративний аналіз культури повсякдення окремих історичних  епох та 

суспільств. 

  

 

Формат курсу Очний 

Теми Подано у табличній формі схеми курсу «Культура повсякденності» 

Підсумковий контроль, форма Залік 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії світової культури, історії української 

культури, соціальної культурології.  

Навчальні методи та техніки, 

які будуть використовуватися 

під час викладання курсу 

Проблемно-пошукові, пояснювально-ілюстративні. 

Техніки опрацювання дискусійних питань. 

Метод проєктів і їх презентацій. 

Метод усного опитування. 

Необхідні обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі інтернет. 



Критерії оцінювання (окремо 

для кожного виду навчальної 

діяльності) 

Критерії оцінювання за курсом «Культура повсякденності»: 

Загалом – 100 балів, з них: 

Поточне тестування та самостійна робота Контролі 

знань 

Сума 

 

 

Змістовий модуль №1 

 

Змістовий модуль  № 2 

 

 

 

  

20 

 

 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 10 10 10 10 10 10 10 

                               

                                               Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  ECTS 
Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Оцінка Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 
 

 

Питання до заліку 1. Культура повсякденності в розрізі сучасних антропологічних знань.  

2. Повсякденність - основа соціальності.  

3. Роль мікроісторії в дослідженні суспільних змін. 

4. Теоретичний розвиток досліджень повсякденності. Значення філософії Е. Гуссерля, Л. 

Вітгенштейна, М. Хайдеггера. 

5. Значення теорій Е. Дюркгейма, М. Мосса, А. Щюца, А. Гідденса в дослідженнях повсякденності. 

6. Концепції історії та культури: Й. Хейзінга, М. Еліас. 

7. Гуманітарні дослідження повсякдення в Україні:  харківська та  київська  школи. 

8. Роль світ-системного методу (І. Валлерштайн) у розвитку теорії повсякденності. 

9. Історична школа «Анналів»: від витоків до наших днів: перший етап. 

10. Історична школа «Анналів»: від витоків до наших днів: другий етап. 

11. Історична школа «Анналів»: від витоків до наших днів: третій етап. 

12. Німецька мікроісторія: витоки розвитку та основні теорії. 



13. Основні проблеми культури повсякденності. 

14. Історичні, економічні, соціальні фактори формування повсякденної культури в традиційних 

суспільствах Сходу. 

15. Історичні, економічні, соціальні фактори формування повсякденної культури в античному 

суспільстві. 

16. Історичні, економічні, соціальні фактори формування повсякденної культури в середньовічному 

суспільстві. 

17. Нові аспекти повсякденної культури епохи Відродження. 

18. Людина і повсякденний світ в Новий час. 

19. Людина і повсякденний світ в епоху Просвітництва. 

20. Особливості XIX століття: людина в колі громадського та приватного. 

21. XX століття - виникнення нових форм взаємодії людини, суспільства і культури. 

22. Індивід - сім'я – суспільство: антропологічний аналіз. 

23. Гендерні аспекти культури повсякденності. 

24. Ментальність у сучасному гуманітарному знанні. 

25. Характеристика основних шкіл, концепцій ментальності та колективної поведінки в контексті 

історії культури. 

26. Характеристика взаємодії народної та елітарної культур в контексті повсякденності. 

27. Дослідження масової культури з точки зору сучасної історії, антропології та соціології.  

28. Робота - основа повсякденної діяльності. Трудова діяльність, особливості змін трудового часу.  

29. Мова і спілкування в повсякденному світі. Особливості дослідження повсякденної мови. 

30. Соціальна комунікація - соціальні зустрічі в світі. 

31. Влада і суспільство з точки зору філософії повсякденності. 

32. Хвороба, смерть, страх в різних суспільствах і епохах. 

33. Перспективи розвитку мікроісторії і можливості дослідження культури повсякденності. 

 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

Схема курсу «КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННОСТІ» 

Тиж. / 

дата / 

год. 

 Тема, план, короткі тези  Форма 

діяльності 

(заняття) 

 Література. Ресурси в Інтернеті Завдання, год.  

Термін 

викона

ння 

 І тиж.  

10.02 

2 год. 

Теорія  повсякденності:  

класичний  та  сучасний  етапи  

1.Повсякденність: категоріальний 

вимір та структурні форми 

2.Методологія досліджень 

повсякденного світу 

Семінар 1.Гарфинкель Г. Исследования по 

этнометодологии.  СПб.: Питер, 2007.  

2.Веліулаєва Е.І. Сучасний підхід до 

співвідношення понять «повсякденність» 

і «повсякденна культура» в культурології / 
Microsoft Word - 063_искусство.doc (nbuv.gov.ua) 

3.Золотухина-Аболина У.В. Повседневность: 

философские загадки. К.: Ника-центр, 2006 

4.Лустенко А. Культурна повсякденність: 

перспективи дискурсу та соціокультурна 

злободенність /Людство на межі тисячоліть: 

діалог цивілізацій: матеріали наук.-практ. 

конф.  К., 2003. С. 227-281. 

5.Пролеєв С. Повсякденність і денонсація ідеї 

культури / Генеза. Філософія. Історія. 

Політологія.  К., 1997. 

6.Пушкарёва Н.Л. Предмет и методы изучения 

истории повседневности/ Этнографическое 

обозрение, 2004. №5. 

7.Шютц А. Смысловая структура 

повседневного мира: очерки по 

феноменологической социологии М.: Институт 

Фонда «Общественное мнение», 2003. 

8. Шютц А. Некоторые структуры жизненного 

мира / Личность. Культура. Общество. 2007. 

Вып. 2 (36).  С. 52–68. 

9.Husserl E. Ideas Pertaining to a Pure 

Phenomenology and to a Phenomenological 

Philosophy / Second Book: Studies in the 

Phenomenology of Constitution, 1989. 

 

  

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25135/17-Veliulayeva.pdf?sequence=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0._%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

ІІ тиж. 

18.02  

2 год. 

Теорія  повсякденності  в  

історичних науках 

1.Школа „Анналів”  в історичних 

дослідженнях повсякденності 

2. Ж. ле Гофф і застосування 

інтердисциплінарності в студіях 

повсякденного 

3. Alltagesgeschichte: німецько-

італійська школа мікроісторії  

 

Лекція 1.Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, 

економіка і капіталізм. Т.2: Структури 

повсякденного: можливе і неможливе.  К. : 

Основи, 1996 

2.Коляструк О.А. Предмет історії 

повсякденності: історіографічний огляд його 

становлення у зарубіжній та вітчизняній 

історичній науці / Український історичний 

журнал, 174-184 

3.Головко В. “Риба та м’ясо” історії 

повсякденності: теоретичні засади напряму. 

К.:Інститут історії України НАН України,  

2007. 

4.Bloch  Marc. Apologie pour l’histoire ou métier 

d’historien. Paris,1941 

 

1.З’ясувати суть поняття 

«Повсякденність», окреслити 

основні підходи та концепції.  

2.Опрацювати джерело з 

теми: «Повсякденність як 

реалія культурної дійсності» 

Я. Куденко  

3.Розглянути головні підходи 

до методології досліджень 

повсякденної культури.  

4. Підготувати конспект 

основних способів 

категоризації повсякденності 

5. Підготувати наукові 

доповіді.  

До 

24.02. 

2021 

ІІІ тиж. 

24.02  

2 год. 

Повсякденність як об’єкт 

культурологічних досліджень 

1.Cultural Studies і світ повсякденного 

2.Способи структуризації 

повсякденності 

3.Міждисциплінарність досліджень 

повсякденності 

Семінар 1.Бергер П.,Лукман Т.: Социальное 

конструирование реальности. Трактат 

по социологии знания.  

М., 1995. 16.02.2011. URL: https://gtmarket.ru/li

brary/basis/4783 

2.Бабаева А.В. Роль междисциплинарных 

исследований в изучении проблем 

повседневности / Методология гуманитарного 

знания в перспективе XXI века: материалы 

междунар. науч. конф. Вып. №2. СПб.: Санкт-

Петербургское философское общество, 2001.  

С. 177-179. 

3.Скляренко К.О..Структурування 

повсякденності: спроба методологічної 

експлікації / Соціальні технології: актуальні 

проблеми теорії та практики, 2013, вип. 59–60. 

 

  

ІVтиж. 

4.03 

2 год. 

Повсякденна культура античної 

епохи: Стародавня Греція 

1.Природні умови Стародавньої 

Лекція 1.Брюле П. Повседневная жизнь 

древнегреческих женщин в классическую 

эпоху М. : Молодая гвардия Палимпсест, 2005. 

1. Виділити особливості 

повсякденної культури 

античної доби як маркера   

До 

11.03. 

2021 
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Греції як чинник цивілізаційного 

розвитку. 

2. Простір повсякденного: 

особливості матеріальної цивілізації 

3. Соціальні структури та ментальні 

характеристики давньогрецького 

суспільства. 

 

2. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи 

Древней Греции и Рима / Л. Винничук ; пер. с 

польского В.К. Ронина. – М. : Высш. шк., 1988.  

3. Древняя Греция / К. Л. Гуленков [и др.] ; под 

ред. В. П. Будановой. М. : ЭКСМО, 2003. 

4.Самохина Г. С. Повседневная и 

общественная жизнь древних греков : Учеб.-

метод. пособ. Петрозаводск : Изд-во 

Петрозавод. ун-та, 1999.  

Шаму Ф. Цивилизация Древней Греции / пер. с 

фр. Т. Баженовой. М. : АСТ, 2009. 367 с. 

культурно-історичної епохи.  

2. Підготувати наукові 

доповіді.  

3. Робота з джерелами по 

темі (праці Тацита, Петронія) 

V тиж. 

10.03 

2 год. 

Повсякденна культура античної 

епохи: Стародавній Рим 

1. Цивілізація Стародавнього 

Риму: характерні риси 

2. Повсякденне життя 

Стародавнього Риму 

3. Приватне і громадське життя в 

давньоримському суспільстві 

 

Семінар 1.Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней 

Греции и Рима / Л. Винничук ; пер. с 

польского В.К. Ронина.  М. : Высш. шк., 1988.  

495 с. 

2.Гиро П. Частная и общественная жизнь 

римлян: Пер. с франц.  М.: ”Алейя”, 1995.  

3.Грант М. Римляне. Цивилизация Древнего 

Рима. / Пер. с англ. И.Ю. Мартьянова.  М.: 

ЗАО Центраполиграф, 2005. 

4.Кнабе Г.С. Древний Рим – история и 

повседневность: Очерки.  М.: Искусство, 1986. 

206 с.  

5.Коуэл Ф. Древний Рим. Быт, религия, 

культура. / Пер. с англ. О.Д. Сидоровой.  М.: 

ЗАО Центрполиграф, 2006.  255 с. 

6.Пономаренко Л. Повсякденне життя 

суспільства у творах римських істориків 

періоду імперії Людмила / Науковi записки 

Серія: Історичні Науки. Випуск 15. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2012_15_22 

7.Сандуляк І. Заїжджі двори Стародавньої 

Греції та Риму і обслуговування в них 

мандрівників  / Питання стародавньої та 

середньовічної історії археології й етнології. - 

2012. - Т. 1. - С. 91-101. - Режим доступу:  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pssiae_2012_1_8  
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8.Сергеенко М. Простые люди и повседневная 

жизнь Древнего Рима. М.: Наука, 2007. 

 

 

VI тиж. 

18.03 

2 год. 

Повсякденний  світ  

Західноєвропейського 

Середньовіччя 

1.Oratores, bellatores. Laboratories 

2.Матеріальна культура і побут 

середньовічної Європи. 

3. Система цінностей 

середньовічного суспільства 

Лекція 1.Жак Ле Гофф. История тела в Средние века. 

М.:Текст, 2016 

2. Жак Ле Гофф. Средневековье и деньги. 

Очерк исторической антропологии. 

М.:Евразия, 2010 

3. Жак Ле Гофф. Герои и чудеса Средних 

веков. М.: Текст, 2011 

4. Жак Ле Гофф. Цивилизация средневекового 

Запада. М., 1997 

5. Петрушенко Л.А. Повседневная жизнь 

средневековой Европы. М.: Молодая гвардия, 

2009 

1.Окреслити культурно-

історичний феномен 

західноєвропейського 

Середньовіччя.  

2. Підготувати наукові 

доповіді.  

3. Опрацювати працю Жака 

Ле Гоффа «Цивилизация 

средневекового Запада»  

До 

24.03. 

2021 

VII тиж. 

24.03 

2 год. 

Повсякденність в інтерпретаціях 

Й.Хейзінги: «Осінь середньовіччя» 

Семінар 1.Хейзинга Й. Осень Средневековья : 

исследование форм жизненного уклада и форм 

мышления в XIV и XV веках во Франции и 

Нидерландах / пер. с нидерл. Д. В. 

Сильвестров ; Москва : Айрис-пресс, 2004. 

  

VIII 

тиж.1.04 

2 год. 

Повсякденний світ культури 

Ренесансу 

1.Феномен макабричної культури в 

добу Ренесансу 

2.Специфіка матеріальної культури і 

побуту в епоху Ренесансу 

3.Приватне і публічне життя: 

італійські міста-держави 

 

Лекція 1.Арьес Ф. История частной жизни : [пер. с фр. 

: в 5 т.] / под общ. ред. Филиппа Арьеса и 

Жоржа Дюби. Москва : Новое лит. обозрение, 

2016. Т. 3 : От Ренессанса до эпохи 

Просвещения / Филипп Арьес, Морис Эмар, 

Николь Кастан [и др. ; пер. с фр. М. 

Неклюдовой и О. Панайотти].  

1. Окреслити особливості 

італійського Ренесансу в 

контексті повсякдення.  

2. Вивчити основні 

характеристики матеріальної 

культури  італійського 

Ренесансу.  

3. Підготувати наукові 

доповіді про специфіку 

приватного життя видатних 

діячів італійського 

Ренесансу.  

До 

7.04. 

2021 

IX 

тиж.7.04 

2 год. 

Повсякденність Ренесансу в 

кінематографічних інтерпретаціях 

Семінар    

X тиж. Нова доба світової історії: Лекція 1.Козьякова М.И. Эстетика повседневности. 1.З’ясувати особливості До 



15.04 

2 год. 

трансформації повсякденного світу 

1.«Рицар і буржуа»: еволюція 

моральних засад суспільства в Нову 

добу 

2. Технічні винаходи і трансформація 

простору повсякденності 

3. Еволюція соціальних та гендерних 

структур в ХІХ ст. 

Материальная культура и быт Западной 

Европы XV—XIX веков. М., 1996.  

2.Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого 

интерьера от античности до наших дней М. 

1990. 

3.Маркузе Г. Эрос и цивилизация. К., 1995. 

4.Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или 

Как возник “весь Париж”, 1815-1848. М., 1998. 

5.Мерсье Л.-С. Картины Парижа. М., 1995. 

6.Мерцалова М.Н. История костюма. М., 1972. 

7.Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и 

народов. Т I—II. М., 1993— 1995. 

8.“Одиссей. Человек в истории”. Выпуск I—II, 

М., 1989—1990. 

9.Оссовская М. Рыцарь и буржуа. 

Исследование по истории морали. М., 1987. 

10.Тревельян Дж.М. Социальная история 

Англии. М., 1959. 

 

трансформації аксіологічних 

засад культури Нового часу 

2. Розглянути головні 

підходи до методології 

досліджень повсякденності 

Новочасної  культури.  

3. Опрацювати 

першоджерело Фернан 

Бродель «Матеріальна 

цивілізація, економіка і 

капіталізм. Т.1: Структури 

повсякденного: можливе і 

неможливе».  К. : Основи, 

1996 

 

21.04. 

2021 

XI тиж. 

21.04 

2 год. 

Ф. Бродель і його «структури 

повсякденного» 

Семінар    

XII тиж. 

29.04 

2 год. 

Світ повсякденного новітньої 

епохи: архітектура як 

репрезентанта людського буття 

1.Міс Ван Дер Рое і антропологія 

повсякденного простору 

2.Баухауз і винайдення нової 

архітектури 

3.Різноманітність архітектурних 

стилів в др. пол. ХХ ст.: контекст 

повсякденного життя 

Лекція 1.Боттон Ален де. Архітектура щастя. Як 

облаштувати свій простір. .Харків, ArtHuss, 

2021 

2.Блумквіст Г. Натхнення кольором. 

Харків, ArtHuss, 2021 

3.Вікінг М. Маленька книга х’юге. К.: КСД,  

2017 

3.Colquhoun A. Modern architecture Oxford : 

Oxford University Press, 2002. 

  

1.Опрацювати 

першоджерело Valter 

Groppius. Idee und Aufbau des 

staatlichen Bauhauses Weimar.  

2. Підготувати наукову 

доповідь про один із 

архітектурно-дизайнерських 

стилів 

 

До 

5.05. 

2021 

XIII 

тиж.5.05 

2 год. 

ХХ століття. Технічні винаходи і 

зміни в повсякденному житті. 

1.Феномен дизайну. 

2.Екотек як концепція облаштування 

повсякденного простору. 

Семінар Войцицька М.О. Особливості сприйняття часу 

в культурі повсякденності кінця ХХ ст. // Наук. 

зап. Нац. ун-т Києво-Могилян. акад.  К., 2002. 

Т.20–21: Теорія та історія культури. –\ С. 33-

42. . 

  

https://www.arthuss.com.ua/alen-de-botton
https://www.arthuss.com.ua/shop/natkhnennya-kolorom


3.Феномен х’югге і його масовізація. 

4.Віртуальний світ як елемент 

повсякденного простору. 

XIV 

тиж.13.0

5 

2 год. 

Українські дослідження феномену 

повсякденності. 

1.Історія повсякденності в сучасних 

українських наукових студіях. 

2.Харківська та  Київська школи 

студій повсякденності. 

Лекція 1.Головко В. “Риба та м’ясо” історії 

повсякденності: теоретичні засади напряму. К.: 

Інститут історії України НАН України,  2007. 

2.Коляструк О.А. Предмет історії 

повсякденності: історіографічний огляд його 

становлення у зарубіжній та вітчизняній 

історичній науці / Український історичний 

журнал, 174-184 

3.Кунденко Я. Традиції філософської думки в 

еволюції поняття “повсякденність” // Вісник 

ХНУ, № 507, Серія “Теорія культури та 

філософія науки”, Випуск 24, Харків, 2001, с. 

148 –152. 

4.Петрущенков С. Повсякденність у 

контекстуальних реконструкціях науки: Дис. ... 

канд. філософ. наук.  К., 1999. 

Удод О.А. Історія повсякденності як 

методологічна проблема // Доба. Черкаси, 

2002.  №3.  С.6–15. 

 

1.Окреслити головні підходи 

досліджень повсякденності в 

сучасному українському 

гуманітарному дискурсі 

2. Підготувати наукові 

доповіді щодо сучасних 

українських дослідників 

історії повсякденності.  

3. Підготовити аргументи до 

дискусії «Карантин і 

віртуальна культура: за і 

проти» 

 

До 

19.05. 

2021 

XV тиж. 

19.05 

2 год. 

Етапи та особливості української 

повсякденності ХХ століття:  

на основі досліджень Інституту 

історії НАН України 

Семінар  З історії повсякденного життя в Україні (2010) 

Кн. 1, ч. 1: Доба непу (1921–1928 рр.)  

З історії повсякденного життя в Україні (2010) 

Кн. 1, ч. 2: Доба непу (1921–1928 рр.)  

З історії повсякденного життя в Україні (2010) 

Кн. 2, ч. 1-2: Повоєнна Україна: нариси 

соціальної історії (друга половина 1940-х – 

середина 1950-х рр.):  

З історії повсякденного життя в Україні (2010) 

Кн. 2, ч. 3: Друга половина 1940-х – середина 

1950-х рр.)  

Якубова Л. З історії повсякденного життя в 

Україні (2011) Міжвоєнна доба  

З історії повсякденного життя в Україні (2012) 
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