
Історія повсякдення українського суспільства (XV – XVIII ст.) 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором студентів). 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 24, 

семінарські заняття – 12. 

Лектор:  

канд. істор. наук, доцент Смуток І. І. 

Результати навчання:  

Знати: 
Поняття і категорії: матеріальний світ людини, спосіб життя, побут, повсякденна 

свідомість, ментальність, традиція/новація. 

Історичні явища, суспільні закономірності і процеси: життєвий цикл, 

багатогранність часових і просторових ритмів історії, макро- і мікроісторія та їх 

взаємозв’язок, світ речей середньовічної людини, олюднення простору і часу, соціологія 

побутового життя, масова свідомість і самосвідомість, приватне і публічне життя, 

конфлікт як соціокультурне явище.  

Уміти:  

а) загальна компетентність: 

- формулювати проблему, яка розглядається; 

- поєднувати та оперувати знаннями із суміжних дисциплін; 

- вміти аналізувати факти, події та явища, а також фактологічний матеріал, які 

необхідні для обґрунтування теорії, викладу проблеми, розгляду причинно-наслідкових 

зв'язків. 

б) компетентність, що відповідає предмету: 

- дати визначення основним поняттям та категоріям курсу; 

- володіти знаннями міждисциплінарного характеру про історичне минуле 

українського суспільства; 

- володіти методиками роботи з історичними джерелами для вивчення 

повсякдення людей минулого. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Історія України,  

- Княжа доба  на Русі: дискусійні проблеми історичних досліджень, 

- Ранньомодерна Україна: соціальна історія, ментальність, політична культура та 

уявлення суспільства  

Зміст навчальної дисципліни:  

Повсякденність як об’єкт наукового дослідження. Матеріальний світ людини укранського 

середньовіччя та ранньомодерної доби. Засоби для життя, продукти харчування. Засоби 

пересування та комунікації. Одяг. Форми життєвого укладу. Життя  і смерть  в 

соціокультурних уявленнях українського суспільства у 14 – 18 ст. 

 

Рекомендована література:  

1. Історія української культури: У п'яти томах. – Т. 2. Українська культура XІII – першої 

половини XVII століть / Б.Є. Патон (голов.ред.), В.М. Даниленко (ред.). – К.: Наук. 

думка, 2001. – 848 с. 



2. Історія української культури: У п'яти томах. – Т. 3. Українська культура другої 

половини XVII – XVIII століть / Б.Є. Патон (голов.ред.), В.А. Смолій (ред.) – К.: Наук. 

думка, 2003. – 1246 с. 

3. Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського; голов. 

ред. Г. Скрипник; ред. т. Л. Ганзенко, Р. Забашта, Т. Трегубова, Ю. Коренюк. – К.: 

Наукоа думка, 2010. – Т. 2: Мистецтво середніх віків. – 1296 с. 

4. Історія українського мистецтва: У 5 т./ НАН України. ІМФЕ ім. М. Рильського; голов. 

ред. Г. Скрипник, ред. т. Д. Степовик. - К.: Наукова думка, 2011. - Т. 3: Мистецтво 

другої половини XVI - XVIII століття. - 1088 с. 

5. Bystroń Jan. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI-XVIII / Jan Bystroń. – 

Warszawa: Państwowy instytut wydawniczy, 1960. – T.1. – 455 s.; t. 2. – 626 s. 

6. Historia kultury materialnej Polski w zarysie. – Wrocław: Ossolineum, 1978. – T. II: od XIII 

do XVI wieku – 397 s.; T. III: od XV do polowy XVII wieku. – 473 s.; t. IV: od połowy 

XVII do końca XVIII wieku. – 423 s.  

 

Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання індивідуального 

завдання, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 

 


