




ВСТУП 
1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про концепції та поняття 
культурної антропології як антропологічної дисципліни гуманітарної сфери. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу; основні культурологічні теорії та 
методи культурологічних досліджень, у т.ч. методи філософії культури, культурної 
антропології, соціології культури, економіки культури; основні культурологічні 
поняття та категорії; основи теорії комунікації та культурних практик; 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії і класифікації 
культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів; виявляти сучасні 
тенденції співіснування різних культур в умовах конфлікту інтерпретації, 
прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей перебігу 
культурних процесів в різних соціальних та історичних контекстах;  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно культурно-історичних, 
політичних, економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання 
іншомовних фахових культурологічних інформативних джерел. 
3. Анотація навчальної дисципліни: «Культурна антропологія» належить до переліку 
обов’язкових дисциплін. Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами зсуву 
гуманітарних наук та підставами формування культурної антропології як нового типу 
гуманітарного дискурсу. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, 
методології, основні напрямки та проблематика сучасної культурної антропології. 
З’ясовуються природні соціокультурні засади процесу виходу людини з природи та їх 
наукове осмислення. Досліджується соціокультурна динаміка антропогенезу, 
становлення та розкладу роду (в ранніх формах культури та в процесі «неолітичної 
революції»), приділяється увага методологічним проблемам побудови теорії  
культурної антропології. Розглядаються підстави організації таких культурник 
практик як ініціація, даро-обмін, потлач, аванкулат, жертвоприношення та війна, їх 
кореляції з історичними типами культурних практик, місце родової та етнічної 
спільноти в цьому процесі, а також підстави становлення ієрархії ціннісних орієнтацій, 
окреслюються основні типології  ранніх форм культури. Пояснюється варіативність 
теорій, що пропонують інтерпретації зазначених культурних практик, які є 
результатом впливів взаємопов’язаних чинників (культурно-історичних, соціальних, 
релігійних, матеріальних та технологічних), а також кореляція культурних практик, що 
вивчає культурна антропологія з сучасними процесами архаїзації глобального 
простору культури. 
4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння термінологічним апаратом культурної 
антропології задля формування належного рівня культурної та культурологічної 
компетентності. В результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати 
масив теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх 
самостійних дослідженнях культурних практик, вміючи надавати неупереджену 
експертну оцінку дослідженим явищам та феноменам архаїзації культури. 
      Дисципліна спрямована на формування наступних програмних           
компетентностей: 
ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК 6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 
ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 
загальнонаукових та спеціальних наукових методів;  



ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, 
візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, 
антропологічного, політичного, релігійного, екологічного тощо). 
ФК 9. Здатність оцінювати матеріальну та духовну цінність об’єкта культурної 
спадщини різних історичних періодів та географічних ареалів. 
5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
здатність визначати предметну 

сферу культурної антрополгії 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії,  

доповнення, 

аналіз текстів, 

контрольна 

робота 

5 

1

1.2 
основні теорії та підходи розуміння 

ранніх форм культури 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії,  

доповнення, 

аналіз текстів, 

контрольна 

робота 

5 

1

1.3 
сутність антропологічного повороту 

в методології гуманітарних 

дисциплін; 

 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії,  

доповнення, 

аналіз текстів, 

контрольна 

робота 

10 

1

1.4 
форми організації та способи 

функціонування культурних 

практик «не-державних спільнот» 

(ініціація, даро-обмін, потлач, 

аванкулат, жертвоприношення та 

війна) 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

аналіз текстів,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

контрольна 

робота 

20 

 Вміти:    

2

2.1 
демонструвати знання 

спеціалізованої літератури із 

досліджень культурної 

антропології; 

Семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії,  

доповнення, 

аналіз текстів, 

Контрольна 

робота 

10 

2

2.2 
пояснювати соціокультурні умови 

формування ранніх форм культури; 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії,  

доповнення, 

аналіз текстів, 

презентація 

самостійного 

10 



дослідження, 

контрольна 

робота 
2

2.3 
пояснювати варіативність теорій 

культурної антропології; 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

доповнення, 

аналіз текстів, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

контрольна 

робота 

5 

1

2.4 
виявляти конфлікти культурних 

цінностей в конкретних ситуаціях 

реконструйованих культурною 

антропологією, пояснювати їхні 

причини та пропонувати шляхи 

їхнього вирішення; 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, аналіз 

текстів, 

доповнення, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

5 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

культурологічної літератури в 

підготовці до семінарських занять 

та написання самостійних робіт; 

Семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, аналіз 

текстів, 

доповнення, 

5 

3

3.2 

презентувати результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій; 

Семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії,  

доповнення, 

аналіз текстів, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

контрольна 

робота 

5 

2

3.3 

вести полеміку стосовно питань 

культурних протиріч 

«бездержавних» спільнот на основі 

володіння категоріально-

поняттєвим апаратом культурології. 

Семінар Усні доповіді, 

дискусії,  

доповнення, 

контрольна 

робота 

5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 

досліджень з культурної 

антропології, вільно володіти 

методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації 

Самостійна робота презентація 

самостійного 

дослідження, 

аналіз текстів, 

контрольна 

робота 

5 

4

4.2 

вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні із 

верифікацією результатів існуючих 

оприлюднених досліджень з 

Семінар, 

самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

контрольна 

5 



культурної антропології робота 

4

4.3 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 

проведених досліджень в сфері 

культурної антропології 

Семінар, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії,  

доповнення, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

контрольна 

робота 

5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

Результати навчання 
                   дисципліни  

 
Програмні результати 
 навчання 1

.1
 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

 

Прн 2. Аналізувати, 
коментувати, узагальнювати, 
наукові та аналітичні тексти 
культурологічного характеру 

+ + + + + + + +  +  +   

Прн 4. Знати та розуміти 
теоретичні підходи до 
визначення культури, її 
проявів та форм існування. 

 + +  +    + + +  +  

Прн 5. Збирати, 
упорядковувати та 
аналізувати інформацію щодо 
культурних явищ, подій та 
історико-культурних процесів. 

   + + + + + + +  +
+ 

  

Прн 7. Розуміти чинники 
культурної динаміки, 
принципи періодизації 
культурних процесів, їх 
специфічні риси та 
характеристики. 

 + +  +      + + + + 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.3); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.4, 

2.1-2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3–36 / 60 балів 

2. Самостійна робота (аналіз текстів): РН 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1, 3.2, 4.1  – 5 / 10 балів 

3. Самостійна робота (презентація самостійного дослідження): РН 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.2, 4.1-4.3 – 7 / 10 балів 



Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстами, презентація). Всі види робіт за 

семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1 -1.4, 2.1-2.3, 3.2, 3.3, 4.1-4.3  – 

12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення 

До теми: 1-8 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«6» х 6 = 36 «10» х 6= 60 

Самостійна робота Самостійна робота з 

текстами – аналіз  текстів 

(Додаток самостійної роботи 

студента)  

«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 

Презентація самостійного 

дослідження (Додаток 

самостійної роботи студента)  

«7» х 1 = 7 «10» х 1 = 10 

Підсумкова До тем 1-7 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 



контрольна 

робота 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

10-9 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

8-6 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

5-3 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях: 

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (аналіз  текстів): 

2 бали - студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження  

1 бал – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки 

в роботі. Демонструє не самостійність у виконанні завдань 

3. Самостійна робота  (презентація самостійного дослідження): 

10-8 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненого дослідження, якість та екологічність візуального матеріалу; 

7-6 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконанні завдань 



4. Підсумкова контрольна робота:  

20-12 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість  

12-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє несамостійність у виконанні завдань 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано /Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  семінарів 

 Кількість 
годин 

Лекції Семінари  
Самостій

на 
робота 

    

1 

Тема 1. Вступ. Експлікація базових понять 

та предметної сфери культурної 

антропології 

4 2 5 

2 Тема 2. Базові проблеми антропогенезу 2  5 

3 
Тема 3. Ініціатичні джерела культурних 
практик родової спільноти. Самостійна 
робота (аналіз текстів) 

4 2 5 

4 
Тема 4. Специфіка шаманізму як першої 

історичної форми культурної диференціації 
2 2 5 

5 Тема 5. Логіка дару 4 2 5 

6 
Тема 6. Базові концепти 

жертвоприношення 
6 2 5 

7 
Тема 7. Символізм монументальної 
архітектури 

4  5 

8 
Тема 8. Соціокультурна динаміка війни. 
Самостійна робота (презентація 
самостійного дослідження) 

4 2 5 

9 Підсумкова  контрольна  робота   2 6 

 ВСЬОГО 30 14 46 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій                 – 30 год. 
Семінари  – 14 год. 
Самостійна робота - 46 год. 
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