
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

 

 

 

 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

 

Кафедра історії України і методики викладання історії 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Історія повсякденності у шкільних курсах історії» 

 
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія) 

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

 

Спеціалізація 014.03 Середня освіта (Історія) 

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні 

кафедри історії України і 

методики викладання історії 

Протокол № 1 від “5” вересня 2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ – 2019 



2 

ЗМІСТ 

 

 

1. Загальна інформація 

2. Анотація до курсу 

3. Мета та цілі курсу 

4. Результати навчання (компетентності) 

5. Організація навчання курсу 

6. Система оцінювання курсу 

7. Політика курсу 

8. Рекомендована література 



3 

 
1. Загальна інформація 

Назва дисципліни «Історія повсякденності у шкільних курсах історії» 

Викладач (-і) Єгрешій Олег Ігорович 

Контактний телефон 

викладача 

067 7383657 

E-mail викладача ludyna@ukr.net 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.2. Вибіркові дисципліни 

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації вівторок, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

         Викладання історії в школі в силу цілеспрямованої підготовки учнів (по суті вже починаючи з десятого класу) до Зовнішнього Незалежного 

Оцінювання (ЗНО)  набуває, на наш погляд, подекуди форматизованого характеру. Історія повсякденності, яка вивчає умови життя, праці та відпочинку 

(побуту, умов проживання, дозвілля, раціону харчування, способів лікування, соціальної адаптації тощо), свого роду, дозволяє «оживити» знання, 

зацікавити старшокласників. Ця дисципліна покликана націлити студентів на вивчення повсякденного життя українців починаючи з кінця ХІХ ст. і 

закінчуючи зламом ХХ і ХХІ ст. Цей період насичений бурхливими подіями подій світового масштабу (революцією 1905–1907 рр. в Російській імперії, 

випробуваннями Першої та Другої світових воєн, становленням та розгортанням радянського тоталітаризму ХХ ст.). Історія повсякденності  спроможна 

по-новому поглянути на перебіг подій у зазначеному хронологічному відтинку що дозволить поглибити знання про цю епоху. 

         Історія повсякденності – один із сучасних напрямів розвитку історичної науки, який сформувався в 2-й пол. ХХ ст. в процесі становлення так 

званої нової історії. В рамках цього напряму ведуться дослідження умов життя, праці та відпочинку (побуту, умов проживання, раціону харчування, 

способів лікування, соціальної адаптації), а також факторів, що впливають на формування свідомості та норм поведінки, соціально-політичних 

уподобань переважної більшості населення ("пересічних людей") тієї чи іншої країни в той чи інший історичний період. Історія повсякденності є 

історією тих, без кого, свого роду, не могло би бути історії, але хто для істориків залишився в історії переважно "безіменним" і "мовчазним". 

Повсякденне життя населення України – це і є життєвий процес із його побутом, пощоденними проблемами, зустрічами й розмовами. Повсякденність – 

це життєвий світ людини, світ відчуттів, прагнень, сумнівів, споминів про минуле тощо. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни «Історія повсякденності у шкільних курсах історії» вбачається у тому, щоб на основі засвоєння теоретичних знань 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorychna_nauka
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та фактологічного матеріалу формувати в студентів комплекс знань, вмінь та навичок з дисципліни задля ознайомлення в майбутньому з даною 

проблематикою учнів старших класів ЗОШ. Завданням дисципліни є ознайомлення студентів із соціальною історією України, "історією знизу", зокрема 

із повсякденним життям наддніпрянських і західних українців в умовах Австро-Угорської та Російської імперій кніця ХІХ ст., у ході Першої та Другої 

світових воєн, радянського тоталітарного режиму, періоду національної державності; метою є підготовка висококваліфікованих фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) у ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»; формування загальних, спеціальних, професійних компетентностей, достатніх для ефективного 

розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої освіти, що 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов, формування професійних компетентностей майбутніх учителів історії і суспільствознавчих 

предметів з фаховими інтересами до впровадження інноваційних технологій з метою безперервного подальшого навчання та підвищення професійного 

рівня, що забезпечить високий рівень їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці; виховання високоморальних, патріотичних, 

освічених особистостей, спроможних вносити істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України. 

4. Результати навчання (компетентності)  

У ході вивчення дисципліни студенти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 

Середня освіта (Історія) знайомляться з теоретико-методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою та завданнями спецкурсу. Це дає можливість 

студентам застосовувати знання, уміння і навички із дисципліни «Історія повсякденності у шкільних курсах історії» у викладанні предмету, організації 

навчально-виховного процесу, розробці навчально-методичного забезпечення дисципліни, при аналізі поточних суспільних процесів в Україні і світі, 

при веденні дискусії.  D 12; 

аналізувати, досліджувати та презентувати педагогічний досвід навчання учнів з названої дисципліни у загальноосвітній школі, застосовувати 

набуті знання закономірностей повсякденного життя українського суспільства ХХ ст. на практиці в школі; екстраполювати історичні епохи, проводити 

історичні паралелі, аналізувати історичне минуле у контексті соціальної історії ХХ ст.; зокрема сприяти визначенню учнями ЗОШ місця і ролі 

«пересічних» («маленьких») людей  в подіях історичного минулого України новітньої доби  D 17; 

«соціалізуватися», стати командною людиною, застосовувати оптимальну стратегію діяльності і приймати обгрунтовані рішення у складних 

ситуаціях; D 29; 

          зіставляти набуті учнями шкіл знання з історії повсякденного життя зі знаннями з історії України ХХ ст.; зіставляти набуті учнями ЗОШ знання з 

історії української культури зі знаннями з історії української культури; керуватися у своїй діяльності принципами толерантності, поліконфесійності, 

плюралізму D 30; 

формувати високу історичну й громадянську свідомість, національну гідність та історичну національну пам՚ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді. D 31; 

 

        Інтегральна компетентність. Здатність знати основну хронологію подій спецкурсу за вибором;  термінологічно-понятійний апарат дисципліни; 

періодизацію повсякденного життя українців ХХ ст.; основні вияви повсякденного життя українців в часи військових випробувань Першої і Другої 

світових воєн, міжвоєнної доби та періоду радянського тоталітаризму та за умов незалежної України (С 1).   

Управлінська– здатність забезпечувати особисту та групову відповідальність за дотримання виконавської дисципліни,  вміння визначати і наполегливо 
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реалізовувати поставлені завдання і взяті на себе обов’язки (С 9); 

  Фахові (предметні) компетентності: 

Здатність володіти навичками практичного використання знань з основ дидактики та педагогічної діяльності, застосовувати сучасні методи і освітні 

технології в середніх загальноосвітніх закладах при читанні названого предмету С 19; 

Здатність застосовувати набуті знання закономірностей повсякденного життя українського суспільства ХХ ст. на практиці в школі; екстраполювати 

історичні епохи, проводити історичні паралелі у контексті соціальної історії ХХ ст. С 20; 

Здатність розрізняти фактичний матеріал соціальної та політичної історії України у процесі викладання предметів гуманітарного циклу в середній 

школі; С 21;  

Здатність розрізняти світобачення і ментальність кожного історико-культурного періоду; зіставляти основні факти соціальної історії українського 

народу з фактичним матеріалом соціальної історії у всесвітньоісторичному вимірі ХХ ст. в умовах шкільних курсів; С 30; 

Здатність формувати високу історичну й громадянську свідомість, національну гідність та історичну національну пам՚ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді. С 37. 

                                                                                                   5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

8-й семестр Спеціальність 014 Середня освіта 

(історія) 

ІVкурс Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема 1. Вступ до 

спецкурсу. 

Предмет і завдання 

дисципліни.  

1.Методологічні 

проблеми історії 

лекція, 

2 год. 

 

1.Калакура Я.С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. 

Калакура, О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса 

НАН України, 2015. – 496 с. 

2.Коляструк О., Коляструк О. Проблематика історії повсякденності 

в сучасній українській історіографії // «Історія повсякденності: 

теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-

підготовка 

конспекту 

лекцій, 2 год. 

10 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

Лютий–

травень 

2020 р. 
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повсякденності. 

Можливості 

застосування знань 

предмету в ЗОШ. 

2.Джерела з 

історії 

повсякденності 

3.Історіографічний 

зріз. 

 

 

 

Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., 

Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С.  23–33;  

3.Удод О. Історія повсякденності: питання історіографії // «Історія 

повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. 

конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: 

Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 

2010. –  С.19–22; 

4.Нагайко Т. Історія повсякденності: погляд на проблему // «Історія 

повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. 

конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: 

Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 

2010. С. 43–47;  

5.Зінчук М. Історія повсякденності як новий напрям гуманітарних 

досліджень// «Історія повсякденності: теорія та практика»: 

матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 

трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – 

Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 48–51;  

6.Потапенко Я. Перспективи розвитку історії повсякденності через 

призму дискурсу постмодерну // «Історія повсякденності: теорія та 

практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-

Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., 

Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. С 52–53. 

роботи – 

написання 

реферату з 

історії 

повсякденності 

свого 

населеного 

пункту, 

родини). 

Підготовка 

презентацій 
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Тема 2. 

Повсякденне життя 

українців кін. ХІХ–

поч. ХХ ст. 

 

1.Ієрархія 

світоглядних 

ціностей.До 

питання вивчення 

ментальності 

епохи в ЗОШ. 

2. Побутові умови 

іторичної доби. 

3.Дозвілля 

українців. 

1.  

Лекція, 2 

год.; 

семінарське 

заняття, 2 

год.  

1.Калакура Я.С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. 

Калакура, О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса 

НАН України, 2015. – 496 с. 

2.Удод О.А. Житло у повсякденному житті українського селянина// 

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий 

збірник наукових праць. 2003. № 8. С.311–321;   

3. Рибак І. Соціально-побутова структура українського села. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304 с.; 

4.Вільшанська О. Мода у повсякденному житті міського населення 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Режим доступу : 

http://vuzlib.com/content/view/1791/52/ 

5.Ганусин О. Формування української інтелігенції Галичини в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: соціальне походження та 

родинне виховання. Режим доступу :   
nbuv.gov.ua › j-pdf › NZTNPU_ist_2017_2(1)__10 
6.Молчанов В. Життєвий рівень правоохоронців та освітян м. 

Києва у другій половині ХІХ ст. // «Історія повсякденності: теорія 

та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-

Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., 

Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. С.111–113.  

підготовка 

конспекту 

лекції, 2 год; 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

4 год. 

10 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи – 

написання 

реферату з 

історії 

повсякденності 

свого 

населеного 

пункту, 

родини). 

Підготовка 

презентацій 

Лютий–

травень 

2020 р. 

Тема 3.  

Повсякденне життя 

українського 

населення в період 

Першої світової 

війни 

 

 

1.Сприйняття 

реалій Першої 

світової війни 

влітку 1914 р. 

2. Антинімецькі 

Семінарське 

заняття, 

2 год. 

1.БогданА. Військовополонені в роки Першої світової війни 

http://hbmk.org.ua/images/news/131114/; 

2.Саєвич Й.Й. Військовополонені в таборах Австро-Угорщини і 

Німеччини: фінансово-господарська діяльність і побут // Збірник 

навчально-матеріальних матеріалів і наукових статей. – Вип. 5. – 

Луцьк, 2005. – С. 27–35; 

3.Саєвич Й. Й. Військовополонені українці в таборах Австро-

Угорщини і Німеччини в період Першої світової війни:вишкіл та 

організація побуту : автореф. Дис.. …канд. іст. наук: спец. 20.02.22. 

«Військова історія». Національний університет «Львівська 

політехніка», Львів 2007 . – 22 с.  

4.Калакура Я.С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. 

Калакура, О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса 

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

6 год. 

5 б. 

(вибірково, під 

час 

опитування на 

семінарі). 

Лютий–

травень 

2020 р. 

http://vuzlib.com/content/view/1791/52/
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NZTNPU_ist_2017_2%281%29__10.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NZTNPU_ist_2017_2%281%29__10.pdf
http://hbmk.org.ua/images/news/131114/Bogdan.A.pdf
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настрої в 

Російській імперії. 

3.Продуктова 

криза в Україні 

періоду Першої 

світової війни 

4.Становище в 

сфері комунальних 

послуг 

5. Побутові умови 

цивільного 

населення 

 

 
 

НАН України, 2015. – 496 с. 

5.Аскерова Л. Релігія у повсякденному житті Чернігова ХІХ – на 

початку ХХ ст. // Проблеми історії України: факти, судження, 

пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. 2003. № 8. С.121–

123.  

6.Стичинський І. Вивчення побуту та повсякдення вояків в часи 

Першої світової війни у фронтових умовах (на прикладі Австро-

угорської та російської армій). Режим доступу : 

file:///C:/Users/Galya/Downloads/VKNU_Ist_2014_3_13%20(2).pdf 

7. Бенч Н. Повсякденне життя мешканців Львова у роки Першої 

світової війни (1914–1917 рр.) / Назар Бенч // Гуманітарні та 

соціальні науки : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих 

вчених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / 

Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 94–97. – (3-й 

Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). 

Режим доступу :  http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19288. 

8. Купченко В., Серга Ж.  Київ у Першій світовій війні (за 

документами Державного архіву міста Києва). Режим доступу :  

https://archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_4_5_2014/02.pdf 

Тема4 Повсякденне 

життя галицьких 

українців у 

міжвоєнний період 

 

1.Можливості 

адаптації 

матеріалу лекції до 

шкільної програми. 

2.Формування 

української 

інтелігенції 

Галичини 

Лекційне 

заняття, 

2 год.; 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

1. Лукашевич О. До питання повсякденного життя сільського 

жіноцтва у 1930-х рр. // Проблеми історії України: факти, 

судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. 2003. № 

8. С.142–144; 

2.Коцур В., Тарапон О. Харчування сільського населення України 

у 20–30-х рр. ХХ ст. // Проблеми історії України: факти, судження, 

пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. 2003. № 8. С.145–

147; 

3.Калакура Я.С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. 

Калакура, О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса 

НАН України, 2015. – 496 с. 

4.Борисенко М.. Побутова техніка та домашнє начиння в 

господарстві міських мешканців України в 20–30-х роках ХХ ст. // 

підготовка 

конспекту 

лекції, 2 год; 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

6 год. 

5 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

Лютий–

травень 

2020 р. 

file:///C:/Users/Galya/Downloads/VKNU_Ist_2014_3_13%20(2).pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19288
https://archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_4_5_2014/02.pdf
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наприкінці ХІХ – 

30-х рр. ХХ ст. 

3.Духовна культура 

української 

інтелігенції 

4.Матеріальний 

побут інтелігенції 

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий 

збірник наукових праць. 2003. № 8. С.137–139 

5. Булгакова А. Залучення жінок до сільського господарства в кінці 

20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. як суттєва зміна у повсякденні 

селянського населення України //Проблеми історії України: факти, 

судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. 2003. № 

8. С.140–141.  

6.Головко.В. Повсякденність та історичний час в контексті 

української історії 1930-х років: постановка проблеми. // «Історія 

повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. 

конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: 

Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 

2010. С. 54–56.  

7.Єфіменко. Г. Особливості дослідження повсякдення міжвоєнного 

періоду // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали 

Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. 

/ [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-

Хмельницький, 2010. С.56–58.  

Тема 5. Побут та 

дозвілля сільського 

та міського 

населення України 

(1920–1930 рр.) 
 

1.Радянські 

ідеологічні новації 

повсякденності 

2.Побутові умови 

радянського  

3.Культурологічний 

вимір радянського 

повсякдення 

 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

 

1.Тарапон О. Львівська газета «Діло» як джерело вивчення історії 

повсякденності населення УСРР в умовах розгортання масового 

терору (1929–1930 рр.). Режим доступу: 

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/294 

2.Пасіцька О. Умови праці львівських робітників та їх правове 

регулювання у 1920–1930-х рр. режим доступу : 

http://ddpu.drohobych.net/history_journal/arhiv/32_2013/5.pdf 

3. Захарченко М. Житлово-побутові умови українського селянства 

у 20-ті роки ХХ ст. У статті розглядаються питання житлово-

побутових умов українського селянства в 20-ті роки ХХ ст. Режим 

доступу :  

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2006/48-35-6.pdf;  

4.Кравченко П.М. Соціально-побутові умови на індустріальних 

новобудовах України (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.). – Вінниця: 

Вінницький держ. пед. ін-ут. Кафедра всесвітньої історії, 1997. – 36 

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

6 год.  

 
 

5 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

Лютий–

травень 

2020 р. 

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/294
http://ddpu.drohobych.net/history_journal/arhiv/32_2013/5.pdf
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2006/48-35-6.pdf
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с.; 

5.Іорданова Ю. Повсякденне життя української наукової 

інтелігенції на початку ХХ ст. та в 1920–1930-х рр.: аналіз 

епістолярної спадщини науковців. 

6.Калакура Я.С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. 

Калакура, О.Рафальський, М.Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса 

НАН України, 2015. – 496 с.  

7.Розовик Д.Вплив кооперації на повсякденне життя сільського 

населення (на матеріалах кооперативного руху Переяславщини у 

1920-х рр.) // «Історія повсякденності: теорія та практика»: 

матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 

трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – 

Переяслав-Хмельницький, 2010. С.  129–131.  

8.Лахач Т. Історія шлюбно-сімейних відносин у радянській Україні 

1920-х років в умовах повсякденності // «Історія повсякденності: 

теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-

Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., 

Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. С.  131–133. 

Тема 6. 

Повсякденне життя 

в умовах 

радянської окупації 

Західної України у 

1939–1941 роках 

 

1.Можливості 

застосування 

набутих знань 

проблеми  в ЗОШ. 

2.Вступ Червоної 

армії та 

«культурний шок» 

3.Продовольче 

Лекція, 

2 год.;  

семінарське 

заняття, 

2 год. 

 

1.Пагіря О. Повсякденне життя вояків Української повстанської 

армії 

http://territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=256 

2.Тарапон О. Львівська газета «Діло» як джерело вивчення історії 

повсякденності населення УСРР в умовах розгортання масового 

терору (1929–1930 рр.). Режим доступу: 

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/294 

3.Онутчак О.  Друга світова війна в історичній пам’яті радянського 

суспільства: ретроспективний аналіз. Режим доступу : 

http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9002/1/onutchak.pdf 

4.Лобода М. К. Політика і практика працевикористання в 

окупованій Україні (1941-1944 рр.) // Укр. іст. журн. 2010. № 3. С. 

64–75; 

5.Грідіна І. М. Вплив нацистської пропаганди на духовне життя 

населення України (технології, механізми та ефективність) / І. М. 

підготовка 

конспекту 

лекції, 2 год; 

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

6 год.  

 

5 б. 

(вибірково, під 

час 

опитування на 

семінарі). 

Лютий–

травень 

2020 р. 

http://territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=256
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/294
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9002/1/onutchak.pdf
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забезпечення 

населення 

4. Житлова 

проблема, 

санітарія, 

транспорт 

Грідіна // Укр. іст. журн. 2009. № 3. С. 123–132. 

6. Склокіна І. Радянська пам’ять про Другу світову війну: 

секулярний культ чи практичний сенс? // «Історія повсякденності: 

теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-

Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., 

Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. С.92–95.  

Тема 7. 

Повсякденне життя 

українців в період 

Другої світової 

війни 

1.Повсякденні 

умови військового 

тилу. 

2. Репресії 

нацистською 

владою 

українського селянс 

тва 

3. Воєнне 

повсякдення 

 

 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

 

1.Лахно В. Повсякденні духовні практики українських примусових 

робітників Третього Рейху у спогадах колишніх остарбайтерів. 

Режим доступу: 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5281/1/Lahno8.pdf;  

2. Гончаренко О. Повсякденне життя українського населення крізь 

призму документів судочинства органів цивільної адміністрації 

Райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.) // «Історія 

повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. 

конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: 

Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 

2010. С. 151–152. 

3.Гедз В. Музеї Києва під час нацистської окупації // «Історія 

повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. 

конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: 

Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 

2010. С.153–155. 

4.Капась І. Умови життя та побут радянських партизанів на 

території Наддніпрянської України у роки Великої Вітчизняної 

війни 1941–1945 рр. // «Історія повсякденності: теорія та 

практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-

Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., 

Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. С.156–157. 

5.Сіропол В. Питання повсякденності як аспект вивчення 

діяльності санітарно-медичної служби радянської армії в роки 

Великої Вітчизняної війни // «Історія повсякденності: теорія та 

практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-

Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., 

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

6 год. 

 

 

5 б. 

(вибірково, під 

час 

опитування на 

семінарі). 

 

5 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

Лютий–

травень 

2020 р. 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5281/1/Lahno8.pdf
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Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. С.158–160. 

6. Кухарєва Н. Репатріація остарбайтерів: умови повернення 

додому // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали 

Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. 

/ [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-

Хмельницький, 2010. С.161–162. 

7.Пастушенко Т. Паспортний режим у повоєнному Києві: випадок 

репатріанта // «Історія повсякденності: теорія та практика»: 

матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 

трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – 

Переяслав-Хмельницький, 2010. С.163–166. 

Тема 8. 

Матеріальне 

повсякдення 

міського населення 

в українському 

радянському 

соціумі епохи 

«застою» (1965–

1985 рр.) 

 

1.Методика 

застосування 

набутих знань 

теми  в 

загальноосвітній 

школі. 

2.Повсякденне 

життя українців 

1960-х рр. 

3. Побут 

радянського 

соціуму 1970-х рр. 

Семінарське 

заняття, 

2 год.; 

лекція, 2 

год. 

1.Радченко О. Повсякденне життя радянських людей в УРСР у 60-

80-х рр. ХХ ст. очима іноземних туристів 

http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2464-02-3/73.pdf  

2.Затулко В. К. До питання про поліпшення побутового 

обслуговування населення в роки восьмої п‘ятирічки / В. К. 

Затулко // Український історичний журнал. – 1979. – № 8. – С. 103–

107. 

3.Кульчицький С. В. Підвищення матеріального добробуту 

радянського народу в дев‘ятій п‘ятирічці / С. В. Кульчицький // 

Український історичний журнал. – 1976. – № 2. – С. 36–48.  

4.Вітрук Л.Д. Поліпшення житлово-комунальних умов киян у 

період розвинутого соціалізму / Л. Д. Вітрук // Український 

історичний журнал. – 1981. – № 10. – С. 54–62.  

5. Лаас Н. Матеріальне повсякдення населення в українському 

радянському соціумі епохи «застою» (1965–1985 рр.) Режим 

доступу.  

http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/85695/13-

Laas.pdf?sequence=1 

6.Лук’янець О. Система харчування міського населення 

Української РСР у 1951–1955 рр. // «Історія повсякденності: теорія 

та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-

Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., 

Підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

6 год.; 

підготовка 

конспекту 

лекції, 2 год; 

 

 

10 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи – 

написання 

реферату з 

історії 

повсякденності 

свого 

населеного 

пункту, 

родини). 

Підготовка 

презентацій. 

Підготовка до 

колоквіуму. 

Лютий–

травень 

2020 р. 

http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2464-02-3/73.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/85695/13-Laas.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/85695/13-Laas.pdf?sequence=1
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4.Особливості 

повсякденного 

життя 

радянського 

українця 1980-х рр. 

Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010.С.184–185.  

7.Крупина.В. Професійна діяльність партійної верхівки УРСР у 

повсякденному вимірі (друга половина 1940-х – середина 1950-х 

рр.). // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали 

Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. 

/ [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-

Хмельницький, 2010. С.185–186  

8.Прохоренко О. Характерні риси та особливості повсякденного 

життя науково-педагогічної інтелігенції 40-х – 50-х рр. ХХ ст. . // 

«Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. 

наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / 

[Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-

Хмельницький, 2010.С.187–188.  

Тема 9. Побутові 

умови сільського 

населення 1960-х 

рр. 

 

1.Повсякденне 

життя 

українських селян 

1960-х рр. 

2. Побут селян 

1970-х рр. 

3.Особливості 

повсякденного 

життя 

радянського 

сільського українця 

1980-х рр. 

 

Семінарське 

заняття, 

2 год. 

 

1. Ісайкіна.О. Побут міського населення України в повоєнний 

період (1945–1955 рр.) // «Історія повсякденності: теорія та 

практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-

Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., 

Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010.  С181–183.  

2.Лук’янець О. Система харчування міського населення 

Української РСР у 1951–1955 рр. // «Історія повсякденності: теорія 

та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-

Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., 

Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010.С.184–185.  

3.Крупина.В. Професійна діяльність партійної верхівки УРСР у 

повсякденному вимірі (друга половина 1940-х – середина 1950-х 

рр.). // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали 

Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. 

/ [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-

Хмельницький, 2010. С.185–186  

4.Прохоренко О. Характерні риси та особливості повсякденного 

життя науково-педагогічної інтелігенції 40-х – 50-х рр. ХХ ст. . // 

«Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. 

наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / 

Підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

6 год.; 

 

 

10 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

Підготовка до 

колоквіуму. 

Лютий–

травень 

2020 р. 
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[Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-

Хмельницький, 2010.С.187–188.  

5. Булгакова О. Повсякденне життя наукової інтелігенції доби 

«відлиги». // «Історія повсякденності: теорія та практика»: 

матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 

трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – 

Переяслав-Хмельницький, 2010.С.189–190. 

Тема 10. Побутові 

умови українців 

1990–2000-х років 

 

1.Особливості 

рокриття теми на 

уроках історії в 

школі 

2.Матеріальні 

умови українців 

3.Дозвілля та 

відпочинок у вимірі 

повсякденного 

життя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінарське 

заняття, 

2 год.; 

лекція, 2 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стяжкіна О.Гендерні виміри радянської повсякденності 1960 – 

середини 1980-х років. Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32063/30-

Styazhkina.pdf?sequence=1 

2.Усенко Н. Дозвілля та відпочинок у вимірі повсякденного життя 

сільської трудящої молоді: зміни 1990–2000-х років. Режим 

доступу http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/223.pdf 

3. Гордіна. Н. Вплив політики гласності на формування настроїв 

населення УРСР (1986–1991): окремі аспекти // «Історія 

повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. 

конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: 

Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 

2010. С. 204–205. 

4. Чебан. О. Особливості пострадянського побуту в житловому 

просторі одеситів. // «Історія повсякденності: теорія та практика»: 

матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 

трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – 

Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 208–209. 

5. Андросович.О. Вплив глобалізації на повсякдення жінки в 

мусульманському світі. // «Історія повсякденності: теорія та 

практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-

Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., 

Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 212–214. 

 

 

підготовка 

конспекту 

лекційного 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

4 год. 

 

 

Колоквіум (на 

знання термінів 

з історії 

повсякденності); 

Захист 

рефератів з 

історії 

повсякденного 

життя предків; 

Залік 

(тестування) 

(Перелік 

термінів, 

запитальник  та 

вимоги до 

написання 

рефератів 

10 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи – 

написання 

реферату з 

історії 

повсякденності 

свого 

населеного 

пункту, 

родини). 

Підготовка 

презентацій. 

Підготовка до 

колоквіуму. 

 

Максимальна 

оцінка за 

колоквіум – 10 

балів; 

 

Максимальна 

Лютий–

травень 

2020 р. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32063/30-Styazhkina.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32063/30-Styazhkina.pdf?sequence=1
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/223.pdf
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надаються 

студентам перед 

початком 

викладання 

предмету) 

оцінка за 

написання і 

захист 

реферату – 10 

балів. 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового балу та балу за залік. 

Упродовж семестру студент отримує бали за різні види робіт, які сумуються в підсумкові семестрові бали. Підсумковий 

семестровий бал складається з суми балів, отриманих студентом денної форми навчання за свою навчальну діяльність 

протягом семестру. 

 

Структура розподілу балів у ході аудиторно-самостійної роботи студентів (лютий – травень 2020 р.): 

1) усні відповіді на семінарських заняттях з використанням візуалізованих презентацій своїх відповідей – 20 балів; 

2) індивідуальна робота – підготовка і оформлення студентом (-кою) розгорнутого краєзнавчого реферату про повсякденне 

життя своїх родин в історичному контексті – 10 балів; 

3) усний колоквіум на знання термінів – «словник повсякденця» – 10 балів; 

4) Контрольна письмова робота – 10 балів; 

Загальна кількість – 50 балів. 

 

Підсумковий контроль – залік (травень 2020 р.): 

1) практичний тур – тестування 50 балів; 

2)  Загальна кількість – 50 балів. 
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Сумарна кількість – 100 балів. 

 

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

Поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно») – виставляються під час 

проведення семінарських занять; 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці семестру за результатами роботи на семінарських 

заняттях і є середнім арифметичним (заокругленим до сотих) всіх отриманих оцінок за семінарські заняття. Отримані 

«незадовільні» оцінки враховуються при додаванні оцінок і входять у загальну кількість отриманих оцінок  

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття: 

З навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. Підсумкова оцінка за семінарські заняття за семестр 

складає: (4+4+3) : 3 = 3,66667 ≈ 3,67. 

Підсумковий бал за семінарські заняття (максимально 20 балів) – підсумкова оцінка за семінарські заняття, помножена на 

коефіцієнт 4, заокруглена до цілого (наприклад, якщо підсумкова оцінка за семінарські заняття 3,67, то підсумковий бал за 

семінарські заняття буде становити 3,67× 4 = 14,68≈ 15 балів). 

                                                                                                             Критерії для оцінювання знань  

Семінарські заняття. Виступи на семінарських заняттях оцінюються: а) послідовний виклад матеріалу з висновками в кінці відповіді, знання 

фактичного матеріалу, володіння понятійним апаратом (глосарієм) з історії повскяденності, уміння творчо розв’язувати завдання – 5 балів ("відмінно" за 

національною шкалою); б) послідовний виклад матеріалу, знання фактичного матеріалу, навички структурних характеристик, володіння категоріальним 

апаратом, допускається 1-2 неточності у використанні понятійного матеріалу – 4 бали ("добре" за національною шкалою), в) зміст матеріалу викладено 

частково, з недотриманням в окремих випадках послідовності, студент частково володіє знаннями фактичного матеріалу, при поясненні понять 

допущено помилки, суть питання в основному розкрита, не зважаючи на зазначені вище упущення – 3 бали ("задовільно" за національною шкалою). 

Незнання фактичного матеріалу оцінюється на оцінку «2» (незадовільно). Доповнення та участь у дискусії на семінарському занятті оцінюється у «в» – 

виступ. Максимальна кількість балів, які можна отримати в ході семінарських занять – 20. 

Індивідуальні завдання (написання реферату з історії повсякденного життя своїх родин в історичному контексті). Індивідуальні науково-

дослідні завдання оцінюються максимально у 10 балів. Суттєве, стисле і водночас повне розкриття питання, охайне виконання роботи оцінюється у 9-10 

балів. Неповне розкриття питання (на 2/3 викладеного маеріалу), охайне виконання роботи оцінюється на 7-8 балів. Часткове розкриття питання (на 

третину – 1/3), неохайне виконання роботи оцінюється на 6-5 балів. Нерозкриття завдання виражається у виставленні негативної оцінки – 2-4 бали. 

Індивідуальне завдання повинно бути оформлене у паперовому вигляді та з додатком (у разі потреби) електронної версії і надана на перевірку 

викладачеві до встановленого планом терміну.  

Модульна контрольна робота Модульна контрольна робота проводиться з метою діагностики цілей навчання за графіком встановленим 

деканатом, на підставі пропозицій кафедри історії України і методики викладання історії. Модульна контрольна робота оцінюються максимально у 10 

балів. 10–9 балів – знання і розуміння програмного матеріалу з історії повсякденності в повному обсязі, послідовний, логічний, обґрунтований, 

безпомилковий виклад матеріалу. Правильне, охайне оформлення письмових робіт з використанням окремих таблиць, витягів з документів тощо. 8–7 
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балів – знання і розуміння програмного матеріалу в цілому; послідовний, логічний, безпомилковий виклад матеріалу; усвідомлення основних зв’язків у 

навчальному матеріалі; пояснення закономірностей та характеристика інших зв'язків в історичному процесі. 6–5 балів – знання і розуміння тільки 

основного програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє застосувати наступний програмний матеріал; спрощений виклад матеріалу; усвідомлення 

окремих зв'язків у навчальному матеріалі; пояснення основних закономірностей та характеристика основних зв'язків в історичному процесі; 2–4 бали – 

поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу в обсязі, який не дозволяє засвоювати наступний програмний матеріал; непослідовний 

виклад матеріалу з допущенням суттєвих помилок; неохайне оформлення письмових робіт.  

             Колоквіум на знання глосарію з дисципліни «Історія повсякденності у шкільних курсах історії». Із термінологічним словником студенти 

знайомляться заздалегідь.10–9 балів – знання і розкриття матеріалу в повному обсязі, послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад 

матеріалу, неформальне «заучення» термінів, наведення відповідних прикладів.  8–7 балів – знання і розуміння глосарію в цілому; усвідомлення 

основних термінів у навчальному матеріалі; 6–5 балів – знання і розуміння термінології лише в загальних рисах – тільки основного програмного 

матеріалу в обсязі, який дозволяє засвоїти програмний матеріал; спрощений виклад матеріалу; пояснення лише основних термінів глосарію; 2–4 бали – 

поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу в обсязі, який не дозволяє засвоювати пропонований програмний матеріал; 

непослідовний виклад матеріалу з допущенням суттєвих помилок. 

Залік. Залік як правило проводиться у вигляді тестування. Оцінка відмінно виставляється у випадку якщо студент дав 90% правильних відповідей 

на запитання. Якщо 70–89 % вірних відповідей на тести – виставляється оцінка добре; 50–69% – задовільно. У випадку, якщо студент набрав менше 

п’ятдесяти відсотків – ставиться оцінка незадовільно і студент повинен  пройти тестування вдруге.  

Заборгованості по семінарських заняттях, самостійній роботі, індивідуальних завданнях студент повинен ліквідувати до закінчення підсумкового 

модуля (заліку). Після здачі заліку заборгованість можна ліквідувати лише за направленням деканату. У разі неявки студента на залік з поважної 

причини, підкріпленої документально, йому індивідуально встановлюється день складання підсумкового модульного контролю за узгодженням з 

деканатом. Студент, який не з'явився на підсумкову модульну роботу без поважної причини або отримав 0 балів до повторного написання заліку не 

допускається і підлягає відрахуванню.  

Самостійна робота (опрацювання монографічної літератури, наукових статей та окремих розділів навчальної програми) Виконана практична 

робота комплексно оцінюється викладачем, враховуючи критерії, зазначені вище.  

 

Критерії поточної оцінки 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

Оцінка «п'ять» ставиться, якщо студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу «Історія 

повсякденності у шкільних курсах історії», усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь чітка і 

завершена, у письмовій роботі не повинно бути помилок. Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної  історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та 

ідеї. Знає історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується в історичній хронології, володіє 

просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та явища); 

створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, 
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доводити, порівнювати історичний матеріал. Повною мірою володіє історичним критичним мисленням, аналізом (вміти розбивати історичну 

інформацію на компоненти, розуміючи їх взаємозв’язки та організаційну структуру. Наприклад, вивчення окремих елементів повсякденного життя 

українців ХХ ст. як як єдиного, складного цілого, як цілісну систему, ін.). Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати 

суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання 

суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем; 

будує переконливу аргументацію, рецензує відповіді ровесників. Вміє організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел з історії повсякденності (як українською, так й іноземними мовами); може використовувати сучасні інформаційно-технологічні 

ресурси у навчальній діяльності. Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб.  

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу «Історія повсякденності у шкільних курсах історії», 

усвідомлені уміння і навички, здатен (на)  щодо їх застосування на практиці; відповідь чітка і практично завершена, у  письмовій роботі є незначні 

помилки. Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання. Знає історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, добре орієнтується 

в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями 

історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Достатньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом 

і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної 

(недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних проблем; будує аргументацію на основі 2-3 доказів, може рецензувати відповіді 

ровесників. Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію історичних джерел (як українською, так й іноземними мовами); може використовувати 

сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак неможе розкрити внутрішні мотиви й зовнішні 

чинники діяльності історичних осіб. Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у групових формах роботи в межах етики професійних 

взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях, формує аргументацію (в аргументації зустрічаються окремі неточності), базовану на здобутих знаннях, 

демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях;   застосовує оптимальну стратегію діяльності; проводить самооцінку пізнавальної діяльності, 

вдосконалює з достатнім рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції тощо. Використовує під час навчання історико-краєзнавчий 

матеріал, здатен(на) його пропагувати через просвітницьку діяльність.  

Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%) «Історія повсякденності у шкільних 

курсах історії», елементарні уміння і навички; не здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; відповідь не чітка і 

спрощена, у письмовій роботі є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, 

та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, а просто перераховує. Посередньо знає історичну термінологіюз історії повсякденності і 

володіє понятійним апаратом, задовільно орієнтується в історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Посередньо володіє історичним критичним мисленням, 
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аналізом і синтезом. Здатен (на) по середньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для 

розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати, рецензії відповідей ровесників поверхові. Вміє організовувати пошук 

історичних джерел, але не може їх критично проаналізувати. Не використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Знає 

історичну персоналістику, але не може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. Керується моральними та 

етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні.  

 Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%) «Історія повсякденності у шкільних курсах історії», 

відсутні уміння і навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; відповідь не змістовна і не доречна, у письмовій роботі є суттєві помилки 

(більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати 

під час відповіді на запитання. Практично не знає історичну термінологію (до 25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 25%), не 

володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє 

історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Не здатен (на) оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні. Відсутня об՚єктивна і 

неупереджена аргументація, самооцінка і оцінка інших. Не вміє організовувати пошук історичних джерел, не може їх критично проаналізувати. Не 

використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Знає історичну персоналістику на рівні переліку історичних постатей. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення.  

7. Політика курсу 

Політика курсу «Історія повсякденності у шкільних курсах історії» передбачає перездачу усіх невиконаних завдань в силу серйозних запізнень на 

заняття або пропущених пар без поважних причин. Студенти, що слухають дисципліну зобов’язані відпрацювати заняття/ невиконаний обсяг робіт 

(переписати контрольну роботу, написати реферат, написати колоквіум у письмовій формі). У випадку запозичених робіт, випадків плагіату, виявів 

академічної недоброчесності (списування), недобропорядної поведінки в аудиторії викладач пропонує студентові повторно виконати необхідний вид 

роботи.. Перездачі негативних оцінок та відсутності на заняттях – вівторок, 14.00 год. – 16.00 год.  
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2. Коляструк О., Коляструк О. Проблематика історії повсякденності в сучасній українській історіографії // «Історія повсякденності: теорія та практика»: 

матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 

2010. – С.  23–33;  

3.Удод О. Історія повсякденності: питання історіографії // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-
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Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 43–47;  
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20 

конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 48–51;  
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