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 Король Н.М., 2021 рік
                                                                            Кафедра теорії та історії культури, 2021  рік

               
Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3
Напрям підготовки
03 - культура
(шифр, назва)
Нормативна

Модулів –  2
        Спеціальність 
034 - культурологія
(шифр, назва)
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2

1-й
-й
Курсова робота

Семестр
Загальна кількість годин -90 

1-й
-й


Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 2,625
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр
 16 год.
 Год.


Практичні, семінарські


 32 год.
 Год.


Лабораторні


 год.
 Год.


Самостійна робота


42  год.
 Год.


ІНДЗ: 


Вид контролю:  іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 85 %

«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).
«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.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою курсу є навчити студентів інтерпретувати характеристики соціокультурних систем в контексті  виокремлення простору повсякденної культури 

реалізація даної мети передбачає вирішення наступних завдань: 
	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; 
	дослідити в процесі навчання головні теоретичні засади інтерпретації феномену повсякденності в гуманітарному дискурсі ;
	висвітлити ключові аспекти  функціонування повсякденної культури в системі суспільства.


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.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Теорія  повсякденності:  класичний  та  сучасний  етапи 
Методологія досліджень повсякденного світу
Феноменологія Е. Гуссерля як теоретичний базис теорії повсякденності.
Теорія соціального конструювання: вимір повсякденності

Тема 2. Повсякденність: категоріальний вимір та структурні форми
А. Шютц і структури життєвого світу людини.
Ментальні засади повсякденного світу в науковій спадщині М.Блока
Матеріальна цивілізація, соціальні структури, паттерни ментальності.

Тема 3. Теорія  повсякденності  в  історичних науках
Школа „Анналів”  в історичних дослідженнях повсякденності
Ж. ле Гофф і застосування інтердисциплінарності в студіях повсякденного
Alltagesgeschichte: німецько-італійська школа мікроісторії 

Тема 4. Повсякденність як об’єкт культурологічних досліджень
Cultural Studies і світ повсякденного
Способи структуризації повсякденності
Міждисциплінарність досліджень повсякденності.

Тема 5. Повсякденна культура античної епохи
Стародавня Греція
Стародавній Рим
Тема 6.  Повсякденний  світ  людини  Західноєвропейського Середньовіччя та Ренесансу
Повсякденність в інтерпретаціях Й.Хейзінги: «Осінь середньовіччя»
Повсякденний світ культури Ренесансу
Повсякденність Ренесансу в кінематографічних інтерпретаціях

Тема 7. Новий і Новітній час  світової історії: трансформації повсякденного світу
Ф. Бродель і його «структури повсякденного»
Світ повсякденного новітньої епохи: архітектура як репрезентанта людського буття
Міс Ван Дер Рое і антропологія повсякденного простору
Баухауз і винайдення нової архітектури.
Різноманітність архітектурних стилів в др. пол. ХХ ст.: контекст повсякденного життя ХХ століття. Технічні винаходи і зміни в повсякденному житті. Феномен дизайну.
Екотек як концепція облаштування повсякденного простору.
Феномен х’югге і його масовізація.
Віртуальний світ як елемент повсякденного простору.

Тема 8. Українські дослідження феномену повсякденності.
Історія повсякденності в сучасних українських наукових студіях.
Харківська та  Київська школи студій повсякденності
Етапи та особливості української повсякденності ХХ століття: 
Феномен львівського повсякдення

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

Денна форма
Заочна форма

Усього 
у тому числі
Усього 
у тому числі


л
п
лаб
інд
ср

л
п
лаб
Інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Повсякденність як предмет гуманітарного дискурсу: теоретико-методологічні засади
Тема 1. Теорія  повсякденності:  класичний  та  сучасний  етапи 
10
2
4


4






Тема 2. Повсякденність: категоріальний вимір та структурні форми
10
2
4


4






Тема 3. Теорія  повсякденності  в  історичних науках

10
2
4


4






Тема  4. Повсякденність як об’єкт культурологічних досліджень

10
2
4


4






Разом – зм. модуль1
40
8
16


16






Змістовий модуль 2. Культурно-історичні епохи в повсякденному вимірі
Тема 5. Повсякденна культура античної епохи
12
2
4


6






Тема  6. Повсякденний  світ  людини  Західноєвропейського Середньовіччя і Ренесансу
12
2
4


6






Тема  7. Новий і Новітній час світової історії: трансформації повсякденного світу
13
2
4


7






Тема  8. Українські дослідження феномену повсякденності
13
2
4


7






Разом – зм. модуль 2
50
8
16


26






Усього годин 
90
16
32


42








Теми семінарських занять

№
з/п
Назва теми
Кількість
Годин
1
Методологія досліджень повсякденного світу
4
2
Повсякденність як об’єкт культурологічних досліджень
4
3
Повсякденна культура античної епохи: Стародавній Рим
4
4
Повсякденність в інтерпретаціях Й.Хейзінги: «Осінь середньовіччя»
4
5
Повсякденність Ренесансу в кінематографічних інтерпретаціях
4
6
Ф. Бродель і його «структури повсякденного»
4
7
ХХ століття. Технічні винаходи і зміни в повсякденному житті.
4
8
Етапи та особливості української повсякденності ХХ століття:
4

Усього
32

6.Самостійна  робота

№
з/п
Назва теми
Кількість
Годин
1
Теорія соціального конструювання: вимір повсякденності
4
2
Ментальні засади повсякденного світу в науковій спадщині М.Блока
4
3
Alltagesgeschichte: німецько-італійська школа мікроісторії 
4
4
Міждисциплінарність досліджень повсякденності.
4
5
Баухауз і винайдення нової архітектури.
6
6
ХХ століття. Технічні винаходи і зміни в повсякденному житті. Феномен дизайну.
6
7
Віртуальний світ як елемент повсякденного простору.
7
8
Феномен львівського повсякдення
7

Усього
42

7.МЕТОДИ НАВЧАННЯ
                                                                                                  
	Методи, прийоми передачі та обміну словесною інформацією:  розповідь; 

бесіда (репродуктивна, пошукова, проблемна, аутентична - обговорення
особистісних поглядів, життєвих міркувань студентів тощо);  мозкова атака (брейнстормінг); дискусія; діалог;  кейс-метод (розповідь про подію, що сталась ужитті людини); 
	Методи, прийоми переконування:  апеляція до висловлювань відомих людей; 

наведення доказів;  висловлювання аргументів «за» і «проти»;  апеляція до позитивних і негативних емоцій студентів; діагностичне питання. 
	Методи, прийоми розвитку мисленнєвих дій:  аналіз;  синтез;  порівняння; розрізнення;  аналогія; узагальнення;  екстраполяція; міркування (просте, складне, вільне, доказове); дедукція;  індукція.


8.ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

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 історичними  текстами  та  спроможності  їх осмислення  і  інтерпретації;  а  також вироблення  навичок  письмової та усно само презентації.
Поточний контроль буде здійснюватися  за трьома 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.

Проміжний контроль рівня  знань  студентів
Здійснюється  під час проведення  модульних контрольних робіт.

Підсумковий  контроль  знань  студентів 
Буде  здійснено  в кінці семестру  у  формі  заліку. Студент  допускається  до підсумкового  контролю   за   умови  виконання  не  менш  як  на  задовільну  оцінку  усіх проміжних  форм контролю,  передбачених поточним семестровим навчальним планом.
При  виведенні  загальної оцінки  студента  береться  до  уваги  результати  поточного  і підсумкового   контролю  знань.  При  цьому  частка,  яку  студент  може  отримати   за  результатами  поточного  контролю,  становить   50 %,   та  частка,  отримана  за  підсумкову  форму  контролю,  становить  50 %   загальної оцінки.

Форма проведення заліку письмово-усна (комбінована) тощо, вона затверджується кафедрою і відображається у робочій навчальній програмі дисципліни. Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів.

9.Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою


Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

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

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

10.ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Культура повсякденності в розрізі сучасних антропологічних знань. 
Повсякденність - основа соціальності. 
Роль мікроісторії в дослідженні суспільних змін.
Теоретичний розвиток досліджень повсякденності. Значення філософії Е. Гуссерля, Л. Вітгенштейна, М. Хайдеггера.
Значення теорій Е. Дюркгейма, М. Мосса, А. Щюца, А. Гідденса.
Концепції історії та культури: Й. Хейзінга, М. Еліас.
Гуманітарні дослідження в Україні:  харківська та  київська  школи.
Роль світ-системного методу (І. Валлерштайн) у розвитку теорії повсякденності.
Історична школа «Анналів»: від витоків до наших днів: перший етап.
Історична школа «Анналів»: від витоків до наших днів: другий етап.
Історична школа «Анналів»: від витоків до наших днів: третій етап.
Німецька мікроісторія: витоки розвитку та основні теорії.
Основні проблеми культури повсякденності.
Історичні, економічні, соціальні фактори формування повсякденної культури в традиційних суспільствах Сходу.
Історичні, економічні, соціальні фактори формування повсякденної культури в античному суспільстві.
Історичні, економічні, соціальні фактори формування повсякденної культури в середньовічному суспільстві.
Нові аспекти повсякденної культури епохи Відродження.
Людина і повсякденний світ в Новий час.
Людина і повсякденний світ в епоху Просвітництва.
Особливості XIX століття: людина в колі громадського та приватного.
XX століття - виникнення нових форм взаємодії людини, суспільства і культури.
Індивід - сім'я - суспільство.
Гендерні аспекти культури повсякденності.
Ментальність у сучасному гуманітарному знанні.
Характеристика основних шкіл, концепцій ментальності та колективної поведінки в контексті історії культури.
Характеристика взаємодії народної та елітарної культур.
Дослідження масової культури з точки зору сучасної історії, антропології та соціології.
Робота - основа повсякденної діяльності. Трудова діяльність, особливості змін трудового часу.
Мова і спілкування в повсякденному світі. Особливості дослідження повсякденної мови.
Соціальна комунікація - соціальні зустрічі в світі.
Влада і суспільство з точки зору філософії повсякденності.
Хвороба, смерть, страх в різних суспільствах і епохах.
Перспективи розвитку мікроісторії і можливості дослідження культури повсякденності.
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