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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни «Повсякденне життя населення України ХХ – поч. ХХІ ст.» 

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 

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. 

Предметом повсякдення виступають різнорідні практики – спілкування з товаришем за чашкою кави, стояння в черзі, поїздки на роботу, перегляд 

традиційних теленовин і кінофільмів, освідчення в коханні, гра з дітьми, роздуми про сенс життя, приготування їжі, танцювальна вечірка. 

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

            Історія повсякденності, як окремий напрям поступу історичної науки склався в середовищі західнонімецьких учених молодого покоління, 

які в умовах системної кризи німецької історичної науки протиставили традиційному вивченню нової та новітньої соціальної 

історії Німеччини (головним чином  – державної політики, глобальних суспільних і економічних структур та процесів) дослідження «малих 

життєвих світів» і повсякденного життя пересічних громадян. Підґрунтям становлення історії повсякденності були, з одного боку, розчарування 

німецьких громадян у сподіваннях на швидкі й корінні зміни в економіці та соціальному житті, а з іншого – скепсис щодо безмежних можливостей 

індустріального суспільства. В цьому сенсі історія повсякденності свого часу трактувалась як новий, «альтернативний» культовий рух і як 

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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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«альтернативна історіографія». 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни «Повсякденне життя населення України ХХ – поч. ХХІ ст.» вбачається у тому, щоб на основі засвоєння 

теоретичних знань та фактологічного матеріалу формувати в студентів комплекс знань, вмінь та навичок з дисципліни , ознайомити студентів із 

повсякденним життям наддніпрянських і західних українців в умовах Австро-Угорської та Російської імперій, Першої та Другої світових воєн, 

радянського тоталітарного режиму. Завданням дисципліни є ознайомлення студентів із соціальною історією України, "історією знизу".  

У ході вивчення дисципліни студенти знайомляться з теоретико-методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою та завданнями 

спецкурсу, що дає можливість студентам знати: 

– основну хронологію подій спецкурсу за вибором; термінологічно-понятійний апарат дисципліни; джерельну базу та історіографію; 

методику історичних досліджень, що охоплює методи аналізу: порівняльно-історичний, типологічний, комплексний, компонентний 

(системний), реконструктивний; періодизацію повсякденного життя українців ХХ ст.; основні вияви повсякденного життя українців в 

часи військових випробувань Першої і Другої світових воєн, міжвоєнної доби, періоду радянського тоталітаризму 

вміти:  

– екстраполювати історичні епохи, проводити історичні паралелі, аналізувати історичне минуле у контексті розвитку 

цивілізації;зіставляти основні факти з фактичним матеріалом всесвітньої історії ХХ ст.; оперувати історичною термінологією 

дисципліни; здійснювати висновки, узагальнення по фактичному матеріалі дисципліни; зіставляти повсякденне життя різних історичних 

епох.розрізняти фактичний матеріал соціальної та політичної історії України. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 

– адаптивність і комунікабельність. 

–толерантність 

–формування риторичних здібностей 

Загальнонаукові компетенції: 

– базові уявлення про еволюцію повсякденного життя українського населення впродовж ХХ ст. – поч. ХХІ ст.; 

– базова основа історичної хронології з історії повсякденного життя українського населення впродовж ХХ ст. – поч. ХХІ ст.; 

–базова основа глосарію з історії повсякденності. 

Інструментальні компетенції: 

– навички добору потрібної інформації в історичних джерелах та історіографії; 

– дослідницькі навички пошуку матеріалів з історії повсякденності 

Професійні компетенції: 

– здатність виокремлювати актуальні питання історії повсякденного життя українського населення впродовж ХХ ст. – поч. ХХІ ст.;  

– здатність формування громадянської позиції 
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– здатність екстраполяції історичних знань з історії повсякденності на сучасні соціокультурні процеси в Україні 

   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 

5-й семестр 032 Історія і археологія (історія) ІІІ курс Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема,  Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема 1. Вступ до 

спецкурсу. 

Предмет і 

завдання 

дисципліни. 

Методологічні 

проблеми історії 

повсякденності. 

Історіографічний 

зріз. 

 

 

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-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-

підготовка 

конспекту 

лекцій, 2 год. 

10 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи – 

написання 

реферату з 

історії 

повсякденності 

свого 

населеного 

пункту, 

родини). 

Підготовка 

презентацій 

Вересень-

грудень 
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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 

Тема 2. 

Повсякденне 

життя українців 

кін. ХІХ–поч. 

ХХ ст. 

 

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/ 

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 

Вересень-

грудень 

Тема 3.  

Повсякденне 

життя 

українського 

населення в 

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. – 

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

5 б. 

(вибірково, під 

час 

опитування на 

семінарі). 

Вересень-

грудень 

http://vuzlib.com/content/view/1791/52/
http://hbmk.org.ua/images/news/131114/Bogdan.A.pdf
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період Першої 

світової війни 

 

 

 

 
 

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 

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 

 

презентації, 

4 год. 

Тема 4 

Повсякденне 

життя галицьких 

українців у 

міжвоєнний 

період 

 

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. // 

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий 

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

підготовка 

конспекту 

лекції, 2 год; 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

4 год. 

5 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

Вересень-

грудень 

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

Тема 5. Побут та 

дозвілля 

сільського та 

міського 

населення 

України 

(1920–1930 рр.) 
 

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 

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.  

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

4 год.  

 
 

5 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

Вересень-

грудень 

Тема 6. 

Повсякденне 

життя в умовах 

радянської 

окупації Західної 

України у 1939–

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: 

підготовка 

конспекту 

лекції, 2 год; 

підготовка 

конспекту 

семінарського 

5 б. 

(вибірково, під 

час 

опитування на 

семінарі). 

Вересень-

грудень 

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
http://territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=256
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1941 роках 

 

 

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. 

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

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

4 год.  

 

Тема 7. 

Повсякденне 

життя українців 

в період Другої 

світової війни 

 

 

 

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 

підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

4 год.; 

 

 

5 б. 

(вибірково, під 

час 

опитування на 

семінарі). 

 

5 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

Вересень-

грудень 

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/294
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9002/1/onutchak.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5281/1/Lahno8.pdf
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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., 

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 

населення в 

українському 

радянському 

соціумі епохи 

«застою» (1965–

1985 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.ВітрукЛ.Д. Поліпшення житлово-комунальних умов киян у 

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

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

5. ЛаасН. 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 

Підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

4 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 

Вересень-

грудень 

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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Тема 9. Побутові 

умови сільського 

населення 1960-

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. / 

[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. 

Підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 

4 год.; 

 

 

10 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальної 

роботи). 

Вересень-

грудень 

Тема 10. 

Дозвілля та 

відпочинок у 

вимірі 

повсякденного 

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 

підготовка 

конспекту 

лекційного 

заняття та 

візуалізованої 

10 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

Грудень 

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
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життя сільської 

трудящої 

молоді: зміни 

1990–2000-х 

років. 

 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. 

презентації, 

4 год. 

 

індивідуальної 

роботи – 

написання 

реферату з 

історії 

повсякденності 

свого 

населеного 

пункту, 

родини). 

Підготовка 

презентацій 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Структура розподілу балів у ході аудиторно-самостійної роботи студентів (вересень –грудень): 

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

2) індивідуальна робота – написання реферату з історії повсякденності свого населеного пункту, родини). Підготовка 

презентацій – 10 балів; 

3) усний колоквіум на знання термінів з історії повсякдення – 10 балів; 

4) Контрольна письмова робота – 10 балів; 

Загальна кількість – 50 балів. 

 

Підсумковий контроль – залік (грудень): 

1) практичний тур – тестування 30 балів; 

2)  Загальна кількість – 50 балів. 

 

Сумарна кількість – 100 балів. 

Вимоги до письмової Напередодні письмової (контрольної) роботи студенти отримують заготовки на самостійну роботу – уміщується глосарій, 

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/223.pdf
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роботи найважливіші статті, хронологіяю подій тощо. Окремі завдання із пропонованих потрапляють студентам під час написання письмової 

роботи. Крім конкретних питань пропонуються також два розлогих. 

Семінарські заняття Семінарські заняття покликані утвердити у студентів конкретні знання з дисципліни, розвивати мислення, формувати навички 

розробок презентацій з обраних тем, публічних виступів, умінню проводити дискусії на актуальні теми з історії повсякденності, 

займати чітку громадянську позицію 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Для допуску до підсумкового контролю (заліку) студент мусить захистити реферат (презентацію) з обраної теми на 

відмінну/добру/задовільну оцінку – мінімум 5 балів; отримати мінімальний задовільний бал за колоквіум – мінімум 5 балів, отримати 

мінімальний задовільний бал за написання контрольної роботи – мінімум 5 балів, а також засвоїти матеріали семінарських занять – 

мінімум 10 балів. Мінімальний сумарний бал для допуску до підсумкового контролю з дисципліни – 25 балів. 

7. Політика курсу 

Політика курсу ««Повсякденне життя населення України ХХ – поч. ХХІ ст.»» 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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