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Назва дисципліни Соціологія повсякденності 

Адреса викладання 

дисципліни 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Вул. Університетська, 1 Львів 79000, Україна 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Історичний факультет, кафедра соціології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 – соціальні та поведінкові науки 

054 Соціологія 

Викладач дисципліни Черниш Наталія Йосипівна 

Доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології 

 

Контактна інформація 

викладача 

nataliya.chernysh@lnu.edu.ua (корпоративна);  

nataliyachernysh39@gmail.com (для студентів) 

Сторінка викладача, місце знаходження: сайт кафедри соціології 

https://www.clio.lnu.edu.ua/employee/chernysh-nataliya-josypivna 

Контактний тел.: (067) 1767-184 

 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації з навчальної дисципліни відбуваються згідно розкладу: 

_________________________ (ауд.319 кафедри) 

 

Консультації можливі в день проведення лекцій/семінарських занять  

(за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, ZOOM, MicrosoftTeams або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб зрозуміти і осмислити суть одного з головних 

методологічних та методичних поворотів сучасності – повороту 

повсякденного життя. Тому у курсі представлено як огляд концепцій про 

повсякденність, її структуру та різні підходи до її осмислення, так і 

процесів та інструментів, які потрібні для емпіричного вивчення нових 

феноменів повсякденності в сучасному українському суспільстві. 

 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Соціологія повсякденності» є однією з дисциплін вільного 

вибору студентів зі спеціальності 054 Соціологія для освітньо-

професійної програми першого рівня, яка викладається в першому 

семестрі 2020/2021 навчального року в обсязі 4.5 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою є розвиток загальних та фахових компетентностей студентів у 

ділянці досліджень явищ повсякденності з використанням сучасних 

соціологічних теорій і концепцій повсякденного життя пересічних 

громадян, отримання практичних навичок емпіричного аналізу 

феноменів повсякденності з використанням відповідних методик, а 

також вироблення здатності застосовувати методологію і методику 

вивчення повсякденності у написанні своїх курсових робіт. 
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Завданнями є:  

- розвиток навичок систематизації та структурування явищ 

повсякденного життя; вивчення теоретико-методологічних основ 

дослідження повсякденності;  

- ознайомлення із головними процедурами емпіричних досліджень у 

сфері повсякденного життя особистостей, соціальних груп, суспільства 

в цілому;  

- розробка індивідуальних програм соціологічних досліджень 

повсякденності на прикладі тем курсових робіт студентів;  

- вироблення у студентів вміння представляти авторський творчий 

проект, дискутувати, відстоювати власну позицію та комунікувати в 

малій групі на основі інформації, отриманої під час вивчення цієї 

навчальної дисципліни за допомогою Інтернету. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна: (Базова) 

 

1. Абельс X. Интеракция, идентификация, презентация. Введение в 

интерпретативную социологию. — СПб.: Алетейя. 1999. ― 272 с. 

2. Абельс Х. Романтика, феноменологическая социология и 

качественное социальное исследование // Журнал социологии и 

социальной антропологии. – 1998. – Т. I. – Вып. 1. – 

http://hq.soc.pu.ru/publications/jssa/1998/1/2.1#2.1 

3. Александер Дж.Ч. Публічна ікона // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. – 2014. - № 3. – С.140-147. 

4. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. - 

М., 1995. Гл.1,2. - С.37-209. 

5. Богданова Н.М. Фотография как инструмент социологического 

анализа практик конструирования визуальной самопрезентации // 

Журнал социологии и социальной антропологии. – 2012. – Т.2. – 

С.98-113. 

6. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм 

XV–XVIII вв. : в 3 т. – М.: Весь мир, 2007. – Т. 1 : Структуры 

повседневности: возможное и невозможное. – 592 с. 

7. Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль 

рациональности // Социологос – социология, антропология, 

метафизика. Вып.1 Общество и сферы смысла. – М., 1991. – С. 39-

50. 

8. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. – СПб. : Питер, 

2007. – 336 с. 

9. Гарфинкель Г. Обыденное знание социальных структур: 

документальный метод интерпретации в профессиональном и 

непрофессиональном поиске фактов // Социологическое обозрение. 

- № 1. - Т. 3. - 2003. 

10. Гофман И. Представление себя в повседневной жизни // Человек и 

общество. Хрестоматия. Под ред. С. Макеева. – К.: Ин-т 

социологии, 1999. – С.230-241. 

11. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. 

Гофман. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2007. – 546 c. 

12. Запольская А.Б. Метод фотоинтервью в социальных 

исследованиях: аналитический обзор // Социология: методология, 

методы, математическое моделирование. – 2014. - № 39. – С. 127-

156. 

13. Зборовский Г.Е. Метапарадигмальная модель теоретической 

социологии // СОЦИС. – 2008. - № 4. – С. 1-26. 

http://hq.soc.pu.ru/publications/jssa/1998/1/2.1#2.1


14. Колодий Н.А., Колодий В.В. Визуальный поворот и его влияние 

на социальное познание // Известия Томского политехнического 

университета. - 2010. - Т. 316. - № 6. – С. 146-152. 

15. Окрут М.С. Повсякденна реальність: пошуки визначення // 

Український соціум. – 2006. - № 5 (16). – С. 30-41. 

16. Онипко А.А. Использование фотографий в социологическом 

исследовании: возможности и ограничения // Социологические 

науки. – 2015. - № 6 (58). - С. 103-108. 

17. Репка М. Визуализация как социологический метод исследования 

социальной реальности // Социология: теория, методы, 

маркетинг. - 2010. - № 1. - С. 222. 

18. Сергеева О.В. Исследовательское поле визуальной социологии // 

Журнал социологии и социальной антропологии. - 2008. - Т. XI. - 

№ 1. - С. 140. 

19. Скляренко К.О. Структурування повсякденності: спроба 

методологічної експлікації // Соціальні технології: актуальні 

проблеми теорії та практики. – 2013. - Вип. 59–60. – С. 59-65.   

20. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. 

– СПб., 2001. – 417 с. 

21. Хайдеггер М. Бытие и время. – СПб. : Наука, 2002. – 451 с. 

22. Шалютина Н.В. Визуальная методология: основные 

концептуальные подходы // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 

2016.  № 3 (43). С. 120–124.  

23. Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый 

поворот в социологии. //СОЦИС. – 2009. - № 8.  – С. 3-13. 

24. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод 

исследования: учебник / пер. с польск. Н.В. Морозовой, авт. вступ. 

ст. Н.Е. Покровский. — М.: Логос, 2007. — 168 с. 

25. Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические 

исследования. – 1988. – № 2. – С. 129–137. 

26. Шюц А. О множественности реальностей //Социологическое 

обозрение. - № 2. - 2003. http://www.sociologica.ru/cont008.html 

27. Элиас Н. О процессе цивилизации. - М., 2001. 

28. Элиас Н. Что такое социология? // Ионин Л.Г. Философия и 

методология эмпирической социологии. – М. : Издательский дом 

ГУ ВШЭ, 2004. – С. 150–166 

 

Додаткова: 

29. Гарфинкель Г. Что такое этнометодология // Человек и общество. 

Хрестоматия. Под ред. С.Макеева. – К.: Ин-т социологии, 1999. – 

С.218-228. 

30. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного 

опыта / Под ред. Г.С. Батыгина и Л.А. Козловой; вступ. статья Г.С. 

Батыгина. - М.: Институт социологии РАН, 2003. - Главы 2, 3, 7, 13, 

14. 18.  

31. Гофман И. Театральный фрейм // Гофман И. Анализ фреймов: эссе 

об организации повседневного опыта / Под ред. Г.С. Батыгина и 

Л.А. Козловой; вступ. статья Г.С.Батыгина. М.: Институт 

социологии РАН, 2003. 

32. Золотухина-Аболина Е.В. Мир повседневности. - Ростов-на-

Дону, 1996. 

http://www.sociologica.ru/cont008.html


33. Золотухина-Аболина Е.В. Повседневность: философские загадки. 

– К., 2006. – 256 с. 

34. Ионин Л.Г. Историзм повседневности // Структуры культуры и 

человек в современном мире. - М., 1987. 

35. Ионин Л.Г. Повседневность как непраздник и неидеал // 

Художественный журнал. - 1997. - №17. 

36. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. - М.: 

Логос, 2000. 

37. Касавин И. Т., Щавелев С. П.  Анализ повседневности. – М., 2004. 

38. Лелеко В.Д. Пространство повседневности в европейской 

культуре. - СПб., 2002. 

39. Лелеко В.Д. Культура повседневности // Теория культуры / под 

ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. – СПб.: Питер, 2008. – 

С. 342–381. 

40. Марковцева О.А. Повседневность как бытие человека в мире // 

Весник ОГУ. – 2006. – Т. 1. – № 6. – С. 111–117. 

41. Маффесоли М. Околдованность мира или божественное 

социальное // Социо-логос. - М., 1991. - С. 274-284. 

42. Новикова Н.Л. Культура повседневности: теоретический аспект. 

– Саранск: Крас. Окт., 2004. – 164 с. 

43. Резник Ю. М. Социология жизни: новая парадигма или 

междисциплинарный синтез // Вестник Моск. Ун-та. – Сер. 18. 

Социология и политология. – 1996. – № 4. – С. 12–24. 

44. Ритцер Дж. Современная социологическая теория – СПб., 2002. 

45. Сохань И.В. Повседневные практики конструирования человека: 

пища // Конструирование человека : сб. трудов всерос. науч. конф. 

с межд. участием (Томск, 16–18 июня, 2008). – Томск: ТГПУ, 

2008. – С. 65–69. 

46. Станкевич Л.П. Феномен повседневности: сущность, содержание 

и целостность / Л.П. Станкевич, И.П. Полякова // Философия и 

общество. – 2009. – № 2. – С. 72–81. 

47. Страус А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: 

обоснованная теория, процедуры и техники / пер. с англ. и 

послесловие Т.С. Васильевой. - М., 2001. - 256 с. 

48. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами 

буденності. – К. : Либідь, 2003.– 376 с. 

49. Тощенко Ж. Т. Социология жизни как концепция исследования 

социальной реальности // Социологические исследования. – 2000. – 

№ 2. – С. 3–12. 

50. Шубина М.П. О понятии и природе повседневности // 

Общественные науки. Социальная философия и социология. 

Выпуск 1. № 42(2006)  

51. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности. - М., 1998. 

 

Література іноземними мовами: 

 

52. Ball Michael S., Smith Gregory W. H. Analyzing Visual Data. 

London: Sage. 1992. 

53. Barnard Malcolm.  Approaches  to   Understanding  Visual   Culture. 

Houndmills: Palgrave. 2001. 



54. Curry Timothy, Clarke Alfred. Photographic Exercises // Images of 

In formation. Still Photography in the Social Sciences / Red. Jon 

Wagner. Beverly Hills: Sage. 1979. 

55. Eco Umberto. Semiologia zycia codziennego / Przel. Joanna 

Ugniewska, Piotr Salwa. Warszawa: Czytelnik. 1998. 

56. Emmison Michael, Smith Philip. Researching the Visual. London: 

Sage. 2000.  

57. Garfinkel Harold. Ethnomethodology's Program / Red. Anne W. 

Rawls. Boston: Rowman and Littlefield. 2002.  

58. Goffman Erving. Relations in Public. New York: Harper. 1971. 

59. Goffman Erving. The Goffman Reader / Red. C. Lemert, A. 

Branaman. Oxford: Blackwell. 1997. 

60. Guggenheim, Michael. What was Visual Sociology? In: 

http://www.csisponline.net/2013/07/01/what-was-visual-sociology/  

61. Hardt H. Photojournalism // International Encyclopedia of the Social 

and Behavioral Sciences / Red. Neil J. Smelser, Paul Baltes. The 

Hague: Elsevier, 2001.  

62. Image-based Research / Red. Jon Prosser. London: Routledge. 1998. 

63. Lash Scott. Discourse or Figure? Postmodernism as a Regime of 

Signification // Theory, Culture and Society. 1988. Vol. 5. 

64. Luckmann Thomas. On Meaning in Everyday Life and in Sociology // 

The Sociology of Everyday Life / Red. Michel Mafessoli // Current 

Sociology. 1989. №1. 

65. Marvasti, Amir B. Visual Sociology. In: 

http://methods.sagepub.com/book/qualitative-research-in-

sociology/n4.xml 

66. Mirzoeff Nicholas. An Introduction to Visual Culture. London: 

Routledge. 1999. 

67. Picture Correct: Photography Tips & Techniques // “Portrait 

Photography”, 2010. [http://www.picturecorrect.com] Production of 

Culture and Cultures of Production / Red. Paul Du Gay. London: 

Sage. 1997.  

68. Rawls Anne Warfield. Editor's Introduction // Garfinkel Harold, 

Ethnomethodology's Program / Red. Anne Rawls. Boston: Rowman 

and Littlefield. 2002. 

69. Rose Gillian. Visual Methodologies. London: Sage. 2001. 

70. Simmel Georg. Sociology of the Senses. Visual Interaction // 

Introduction to the Science of Sociology / Red. Robert Park, Ernest 

Burgess. Chicago: University of Chicago Press.  

71. The Sociology of Everyday Life / Red. Michel Mafessoli // Current 

Sociology. 1989. №1. 

72. Stasz Clarice. The Early History of Visual Sociology // Images of In 

formation. Still Photography in the Social Sciences / Red. Jon 

Wagner. Beverly Hills: Sage. 1995. 

73. Woodiwiss Anthony. The Visual in Social Theory. London: Athlone 

Press. 2001. 

74. Zuev Dennis, Krase Jerome. Visual Sociology. In: 

https://www.researchgate.net/publication/323595992_Visual_sociology 

 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 32 години 

семінарських занять та 87 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

знати: суть і головні характеристики явищ і процесів, що відбуваються 

у повсякденному житті в різних сферах життєдіяльності як окремих 

http://www.csisponline.net/2013/07/01/what-was-visual-sociology/
http://methods.sagepub.com/book/qualitative-research-in-sociology/n4.xml
http://methods.sagepub.com/book/qualitative-research-in-sociology/n4.xml
https://www.researchgate.net/publication/323595992_Visual_sociology


людей, так і соціальних спільнот, як у реальному житті, так і у 

віртуальній реальності Інтернету; понятійно-категоріальний апарат 

соціології повсякденності; теоретичні, методологічні та методичні 

особливості дослідження фактів і явищ повсякденного життя, їхнього 

використання у власній дослідницькій діяльності; шляхи і методи 

реконструкції соціального життя соціуму в цілому з аналізу одиничних 

артефактів повсякденності; 

- вміти: застосовувати отримані теоретичні знання на практиці, 

передусім в орієнтації у пізнавальних, комунікативних та навчальних 

ситуаціях, пов’язаних з повсякденністю; реалізовувати у повсякденному 

житті студентів різні стратегії повсякденної комунікації; проводити 

соціологічні дослідження феноменів повсякденності за допомогою як 

традиційних, так і новітніх методів з акцентом на візуальних методах; 

використовувати процедури і методики емпіричних досліджень явищ і 

процесів повсякденного життя, пов’язані із курсовими роботами 

студентів. 

Ключові слова Повсякденність; життєсвіт; парадокси повсякденності; соціологія 

людської екзистенції; візуальна соціологія; соціальна іконографія 

Формат курсу Он-лайн (лекції) та офф-лайн (семінарські заняття) формати  

 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультацій для кращого  

розуміння тем 

Теми Тема 1. Повсякденність як предмет соціологічного аналізу (4 год. лекц., 

8 год. сем.) 

Тема 2. Соціологічні теорії повсякденності (4 год. лекц., 8 год. сем.) 

Тема 3. Прикладні дослідження повсякденності у візуальній соціології 

(6 год. лекц., 12 год. сем.) 

Тема 4.  Повсякденність у наукових роботах студентів та можливості її 

емпіричних досліджень (2 год. лекц., 4 год. сем.) 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін, які 

вони вивчали протягом навчання на І рівні ОПП 054 Соціологія (таких 

як: «Історія соціології», «Соціологія Інтернету», «Якісні методи 

соціологічного дослідження», достатніх для сприйняття категоріального 

апарату дисципліни «Соціологія повсякденності», розуміння джерел, в 

першу чергу базових праць П. Штомпки та обраних праць з обсягу 

феноменології, соціального конструктивізму та ін. 

  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, проектно-орієнтоване навчання, дискусія. Розробка 

ІНДЗ, яка передбачає застосування методик дослідження феногменів 

повсякденності до написання курсової роботи кожного студента або (за 

недоцільності її використання у курсовій роботі) до конкретної 

проблемної ситуації, процесу або явища повсякденності сучасного 

українського суспільства. 

 



Необхідне обладнання Вивчення курсу не потребуває використання програмного забезпечення, 

крім загально вживаних програм, операційних систем і діалогових 

платформ. 

 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою:  

- письмова контрольна робота (максимальна оцінка за контрольну 

роботу становить 30 балів); 

- усна презентація або письмовий есей на довільно обрану 

студентами тему (максимально 30 балів); 

- представлення ІНДЗ (30 балів) зі складання авторської «сильної» 

культурсоціологічної програми за підсумками другого практичного 

змістового модулю; 

- участь у дискусіях на семінарських заняттях(10 балів). 

Сумарно оцінки за всі види поточного контролю під час семестру 

кумулюються і у підсумку дають максимально 100 балів. 

          Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (відповіді на питання контрольної роботи, 

написання індивідуальних науково-дослідних завдань, есе у письмовій 

формі або усна презентація – за вибором студентів).  

          Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їхніми оригінальними дослідженнями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

            Відвідування занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що студенти відвідають усі лекції (під час карантину – в 

дистанційному режимі) і семінарські заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття з поважних 

причин. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених навчальною дисципліною.  

            Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права 

її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

            Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

поточному тестуванні та самостійній роботі. При цьому обов’язково 

враховуються присутність студентів на лекційних та семінарських  

заняттях та їхня активність під час таких заняття; не заохочується 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням, а також  

списування та плагіат у тексті дипломної роботи; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання тощо. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Питання до заліку 

 

1. Міждисциплінарність у вивченні повсякденності. 

2.  Визначення повсякденності в соціогуманітарних науках та 

специфіка її соціологічного осмислення.  



3. Структура повсякденності та її елементи. 

4. Повсякденність реальна і віртуальна.  

5. Головні класифікації повсякденності 

6. Життєсвіт та повсякденність 

7. Повсякденне життя як основа соціального життя соціуму. 

8. Повороти (turns) в розвитку соціологічного теоретизування ХХІ 

ст. 

9. Поворот повсякденності (everyday life turn) як одна з ознак 

сучасної соціології.  

10. Причини парадигмального зсуву у бік вивчення людської 

екзистенції. 

11. Соціологія людської екзистенції (соціологія повсякденності): 

суть та головні теоретичні положення. 

12. Концепт повсякденного життя та його складові у працях 

соціологів к. ХХ ст. 

13.  Концепт повсякденного життя та його складові у працях 

соціологів у перших декадах ХХІ ст. 

14. Головні рубрики соціології повсякденності.  

15. Перспективи розвитку соціології повсякденності як соціології 

людської екзистенції.  

16. Візуальний поворот (visual turn) та його вплив на соціальне 

пізнання. 

17. Візуальна соціологія: суть та головні напрямки емпіричного 

вивчення повсякденності. 

18. Предметна сфера вивчення у візуальній соціології. 

19. Схеми досліджень візуальних повідомлень. 

20. Головні методи емпіричного вивчення візуальних зображень 

повсякденності. 

21. «Публічна ікона» Дж. Александера - один з новітніх прикладів 

побутування повсякденності та шляхи її соціологічного аналізу. 

22. Повсякденність та використання її теоретичних інтерпретацій 

студентами.  

23. Запровадження методології соціологічних концепцій 

повсякденності до теоретичної частини курсової роботи. 

24.  Візуальні методи як допоміжні у наукових дослідженнях 

студентів. 

25. Розробка програм соціологічних досліджень повсякденності 

відповідно до тематики курсових робіт. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 




