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ВСТУП
1. Мета дисципліни – формування системи знань щодо сучасних
концептуальних бачень феномену повсякденності та різноманітності
методологічного інструментарію його досліджень задля розуміння
закономірностей функціонування структур повсякденності, аналітичного
огляду специфіки їхнього прояву в контекстах сьогодення та детермінуючих
впливів на інші форми соціальної реальності.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні здобутки
матеріальної та духовної культури, їхні суттєві риси; етапи та характеристики
історико-культурного процесу; основи етики, естетики, соціології культури;
базові культурологічні поняття та категорії; основні культурологічні теорії та
методи культурологічних досліджень, у т.ч. методи філософії культури,
культурної антропології, соціології культури.
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ
культури, культурних процесів та подій; пояснювати сутність феномену
культури, її роль у людському житті; застосовувати поняттєвокатегоріальний апарат теоретичної культурології для дослідження проявів
повсякденного життя.
3. Володіти елементарними навичками роботи з консолідованою
інформацією, а саме, отримувати та аналізувати інформацію з різних джерел
та системно інтегрувати різнотипні інформаційні ресурси, формувати
кінцевий інформаційний продукт з ознаками максимальної повноти,
несуперечності, який би відповідав науковим вимогам.
3. Анотація навчальної дисципліни: «Культура повсякденності» належить до
переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у 6 семестрі бакалаврату.
Навчальна дисципліна знайомить студентів зі змістом феномену
повсякденності (характерні ознаки, суб’єкти, рівні повсякденності; етнічні,
національні, конкретно-історичні, соціальні, професійні, гендерні, вікові
специфікації повсякденності) та основною тематикою/методологічними
особливостями
міждисциплінарного
дискурсу
стосовно
феномену
повсякденності (процес становлення проблематики повсякденності в
гуманітарних науках; методи дослідження повсякденності; історія
концептуалізації поняття «культура повсякденності»; провідні школи та
напрями
у
дослідженні
культури
повсякденності
(історія/феноменологія/соціологія/семіотика); специфіка культурологічного
аналізу повсякденності; зміст та особливості основних структур
повсякденності у європейському історико-культурному контексті.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про
сучасні дослідження феномену повсякденності, основну проблематику,
дослідницькі стратегії та методології вивчення культури повсякденності і на
підставі сформованих теоретичних базових знань стосовно феномену
повсякденності сприяти формуванню навиків наукового аналізу сучасного
повсякденного життя, його структур, динаміки, взаємозв’язків та
взаємовпливів з іншими видами соціальної реальності.
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5. Результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
автономність та відповідальність)

К
Код

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Методи викладання Методи
і навчання
оцінювання

Результат навчання

Знати:
Зміст,
1
межі, характерні ознаки,
Лекція,
специфікації
феномену семінар, самостійна
повсякденності; основні структури робота
повсякденності в європейському
культурному контексті
Етапи
1
концептуалізації поняття
Лекція, семінар
«культура повсякденності»; провідні самостійна робота
школи у дослідженні культури
повсякденності

Основні поняття та категорії,
завдяки яким здійснюється аналіз
сутності структур повсякденного
буття людини

Лекція, семінар
самостійна робота

Специфіку культурологічного
аналізу повсякденності

Лекція, семінар
самостійна робота

Причини актуалізації проблематики
повсякденності в гуманітаристиці XX
ст.

Лекція, семінар
самостійна робота

Наукові
1
напрями та проблематику
сучасного міждисциплінарного
дискурсу стосовно феномену
повсякденності; основні методи
його дослідження та особливості
методологічної «оптики»
різноманітних галузей
соціогуманітарного знання

Лекція, семінар
самостійна робота

Конспект
першоджерел,
усні відповіді,
письмова
контрольна
робота
Конспект
першоджерел,
усні відповіді,
письмова
контрольна
робота
Усні відповіді,
письмова
контрольна
робота,
індивідуальний
проект
з
дослідження
структур
повсякденності
Усні відповіді,
письмова
контрольна
робота,
індивідуальний
проект
з
дослідження
структур
повсякденності
Усні відповіді,
письмова
контрольна
робота
Усні відповіді,
письмова
контрольна
робота

Відсоток у
підсумковій
оцінці
дисципліни
5

5

10

10

6

4

4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Вміти:
Володіти
2
культурологічним
Семінар,
категоріально-понятійним апаратом самостійна робота
для аналізу культури
повсякденності

На
2 підставі різного типу джерел
аналізувати
стан
структур
повсякденності
у
різних
соціокультурних
контекстах
та
історичних епохах
Виявляти
2
та аргументувати
взаємозв’язки та взаємовпливи
різних структур повсякденності на
інші види соціальної реальності
Пояснювати
1
причини актуалізації
міждисциплінарних досліджень
феномену повсякденності в останній
третині ХХ – початку ХХІ ст..
Здійснювати
1
експертний/порівняльний аналіз
структур повсякденності у сучасних
соціокультурних реаліях

Розробляти
2
стратегії і тактики
цілеспрямованого впливу на
повсякденні практики сучасного
українського соціуму

Дискусії,
письмова
контрольна
робота,
індивідуальний
проект
з
дослідження
структур
повсякденності
Самостійна робота
Індивідуальни
й проект з
дослідження
структур
повсякденності
Самостійна робота
Індивідуальни
й проект з
дослідження
структур
повсякденності
Лекція,
Дискусії, усна
семінар, самостійна відповідь,
робота
письмова
контрольна
робота
Семінар, самостійна Дискусії, усна
робота
відповідь,
індивідуальний
проект
з
дослідження
структур
повсякденності
Самостійна робота
Індивідуальни
й проект з
дослідження
структур
повсякденності

6

6

8

4

5

5

Комунікація:
3.1

3.2

3.3

Лекції,
Брати
участь у полеміці в процесі
3
аудиторної роботи з приводу семінари,
моральних проблем у сфері бізнесу,
керуючись принципами поваги та
толерантності

Усні відповіді,
дискусії,

4

самостійна
Презентувати
результати Лекції,
3
робота
проведених досліджень структур
повсякденності
з
урахуванням
мультикультурності,
професійної
різноманітності
та
гендерної
рівності
Самостійна
Використовувати
знання іноземних
2
мов для аналізу інформаційних робта

Презентація
проектної
роботи та
обговорення
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Дискусії,
відповіді

її

усні

4

5

інтернет-ресурсів, читання новітньої
спеціалізованої літератури у процесі
підготовки до семінарських занять
та написання самостійних робіт;
Автономність та відповідальність:
Шукати
та критично опрацьовувати
4
інформативні джерела стосовно
культури повсякденності

Індивідуальни
й проект з
дослідження
структур
повсякденності

4.2

Приймати
рішення щодо вибору
Самостійна
4
методів та форм власного аналітичного семінар
дослідження в умовах
неструктурованої інформації

робота, Дискусії,
презентація
проектної
роботи та
обговорення
робота, Презентація
проектної
роботи та
обговорення

4.3

Нести
відповідальність за достовірність Самостійна
4
та
політико-ідеологічну семінар
незаангажованість
проведених
досліджень структур повсяденності

робота, Презентація
проектної
роботи та
обговорення

4.1

Самостійна
семінар

4

її
4
її
4
її

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результати
навчання
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
7. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться
у вигляді лекцій з
використанням інтерактивних методів навчання.
Завершується дисципліна іспитом.
Перша частина курсу присвячена розгляду феномену повсякденності як об’єкту
наукової зацікавленості, джерелам та методам дослідження культури
повсякденності, основним науковим напрямам та теоретико-методологічним
підходам в осягненні феномену повсякденності
Друга частина курсу присвячена аналізу сутності та динаміці структур
повсякденності у європейському соціокультурному контексті.
8. Схема формування оцінки:
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 2.1-2.6;
комунікація 3.1.-3.3; автономність та відповідальність 4.1.-4.3), що складає 60%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
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

6

4

викладає, але має місце недостатня аргументація в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу.
Допускаються несуттєві неточності.
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань,
не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності.
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у
відповіді.
2. Участь у дискусії:
З бали – доповнення змістовне, поглиблює/ розширює коло обговорюваних
питань,
2 бали – доповнення змістовне, але суттєво не розширює зміст дискусійного кола
питань
3. Конспект першоджерел:
3 бали – студент опрацював необхідний текст та виокремив у ньому головні
проблеми/питання
2 бали – студент законспектував текст без повноти розуміння розглянутої в тексті
проблеми
4. Контрольна робота:
7 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставлених
питань, посилається на обов’язкову та додаткову літературу, демонструє
самостійність у викладенні тексту модульної роботи.
6-5 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, та бракує достатньої аргументації в поясненнях, в основному розкриває
зміст
поставлених питань, використовує обов’язкову літературу, демонструє
самостійність у викладі тексту модульної роботи, допускаються
несуттєві
неточності.
4- бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має
суттєві помилки в роботі. Відсутня самостійність у викладенні відповідей на
поставленні питання.
5. Екзаменаційна робота:
20 балів (за одне питання) - 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 у викладеній відповіді на поставлені питання.
18-16 балів (за одне питання) - 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, демонструє самостійність та достовірність у викладенні тексту письмової
роботи. Допускаються несуттєві неточності
12 балів (за одне питання) - студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але
недостатньо розкриває зміст поставлених питань, не демонструє глибини знань,
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну
літературу, робота містить суттєві неточності.
6. Індивідуальна проектна робота, присвячена аналізу структур повсякденності (за
вибором студента)
18 балів – здійснений на підставі аналізу художнього твору (література,
кінематограф, образотворче мистецтво) дослідницький проект структур
повсякденності відзначається повнотою аналізу виявлених структур; оглядом їх
фактологічного змісту; аналізом історичної динаміки; актуальністю чи модифікацією
форм у сучасному повсякденному житті; класифікацією специфікацій певних
елементів структур повсякденності; їхніх суб’єктів та рівнів.
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12 балів – представлений дослідницький проект не відзначається повнотою
проаналізованих структур повсякденності; не висвітлена історична динаміка
елементів структур повсякденності; поверхово представлена класифікація
специфікацій певних елементів структур повсякденності.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт.

Оцінювання за формами контролю:
Види робіт
Усна відповідь
Участь у
дискусіях
Конспект
першоджерел
Індивідуальна
проектна
робота: аналіз
структур
повсякденності
( за вільним
вибором
студента)
Контрольна
робота
Екзаменаційна
робота

Тема 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Тема1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Семестрова кількість балів
Min – 36 балів Max – 60 балів
«2» х 4=8
«5» х 4=20
«2» х 4= 8
«3» х 3 = 9

Тема 3

«2» х 2=4

«3» х 2 = 6

Тема 4, 5, 6, 7, 8

«12» х 1 = 12

«18» х 1 = 18

Теми 1, 2, 3

«4» х 1 = 4

«7» х 1 = 7

«24» х 1= 24

«40» х1= 40

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається в
письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів. Що в
загальному підсумку дає 40 балів.
При простому розрахунку отримуємо
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
36
60

екзамен

Підсумкова оцінка
60
100

24
40

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску
до екзамену студент має здати усі самостійні роботи та конспекти. Екзаменаційна оцінка не може
бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59
8

№
п/п

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Назва лекції
Самостійна
Лекції
Семінари
робота

3

Частина 1. Теоретичні аспекти культури повсякденності
Тема 1. Феномен повсякденності як об’єкт
4
2
наукового дослідження
Тема 2. «Повсякденнознавство» як науковий
2
2
напрямок
Тема 3. Джерела та методи вивчення
культури повсякденності
2

4

Контрольна робота

1
2

5
6
7
8
9
10
11

6
6

6

2

Частина 2. Структури культури повсякденності
Тема 4. Простір повсякденності: дім,
4
2
поселення
Тема 5. Тіло людини у просторі культури
4
2
повсякденності
Тема 6. Їжа в культурі повсякденності
4
2
Тема 7. Одяг, зачіска, косметика та аромати у
4
2
повсякденному житті
Тема 8. Світ приватного життя в культурі
4
2
повсякденності
Індивідуальна проектна робота, присвячена
аналізу структур культури повсякденності (за
вільним вибором студента)
Всього
30
14

6
6
6
6
6
28
76

Загальний обсяг годин 120, у тому числі:
Лекцій – 30 год.
Семінарів – 14 год.
Самостійна робота – 76 год.
Форма підсумкового контролю - екзамен
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