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Галузь знань, 
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на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/antropolohiia-kul-tury 

Інформація про 

курс 

 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Антропологія 

культури” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавр напряму 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є антропологічні аспекти 

культурних процесів та явищ. 

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є смислові механізми 

антропології культури. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Індустрія дозвілля» є вибірковою дисципліною з спеціальності 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності для освітньо-професійної 

програми «Менеджмент соціокультурної діяльності», першого 

(бакалаврського) рівня освіти, яка викладається у V-му та VI-му семестрах у 

загальному обсязі 4 кредити –   2 кредити у V-му та 2 кредити у VI-му 

семестрі (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета – основною метою курсу є формування у студентів цілісного бачення 

антропологічних культурних процесів та явищ шляхом опанування 

теоретичних та методологічних підходів сформованих в культурній сфері. 

Ця мета втілюється шляхом вивчення основних положень теоретичного та 

практичного досвіду людства. 

Завданням навчальної дисципліни є: закріплення теоретичної підготовки 

студента з менеджменту соціокультурної діяльності та оволодіння ним 

антропологічних аспектів проблем культури, формування навичок 

порівняльного аналізу різних підходів до культурних феноменів, 

стимулювання аналітичного підходу до сприйняття наукових концепцій 

антропології культури. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  

1. Поправко О. В. Антропологія : навчальний посібник / О. В. 

Поправко. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 

2016. – 285 с. 

2. Кравець М. С., Семашко О. М., Піча В .М. та ін. Культурологія: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV 

акредитації / За ред. В. М. Пічі. – Львів: „Магнолія плюс”, 2003. – 

235 с. 

mailto:tas.as.1871@gmail.com


3. Культурологія /За ред. Т. Б. Гриценка. – 2-е вид.– К.: Центр 

учбової літ., 2009.–392 с. 

4. Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 368 с. 

5. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-

модульний курс культурології: навч. посіб. – К., 2006.–368 с. 

6. Шевнюк О.Л. Культурологія : навч. посібн. – 3-тє вид., стер. – 

К.,2007. – 353 с. 

Додаткова: 

7. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв. Пер. з англ. – 

К.: Махаон-Україна, 2007. –512 с.: іл. 

8. Кормич Л., Багацький В. Культурологія (історія і теорія світової 

культури XX століття) : навч. посіб. – К.: Одіссей, 2004. – 304 с. 

9. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За 

ред. М.Заковича. – К.: Знання, 2004. – 567 с. 

10. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське 

мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. – Львів: Світ, 2005. – Ч. 3. – 268 с. 

11. Бойко Ю. М. Культурологія: методичні матеріали з аудиторної та 

самостійної роботи студентів за модульною системою. – Вінниця, 

2005. 

12. Європейська та українська культура в нарисах / За ред. Цехмістро 

І.З. – К., 2003. 

13. Історія української та зарубіжної культури/ − За ред. С.М. 

Клапчука, В.Ф. Остафійчука. − К.: Видавництво "Знання", 2002 - 

351c. 

14. Історія української культури: Побут, письменство, мистецтво, 

театр, музика / За заг. ред. І.Крип'якевича. – К.: Либідь, 1994. – 651 с. 

15. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К., 2003. 

Інтернет-ресурси 

1. Сервіс для пошуку наукових джерел Google Scholar. Режим 

доступу: https://scholar.google.com.ua. 

2. Електронні ресурси Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника 

НАН України. Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/e-resources.htm. 

3. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. 

Вернадського. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-resources. 

4. Електронний каталог Львівської обласної універсальної 

бібліотеки. Режим доступу: http://lounb.ddns.net:4321/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe. 

 
 

Тривалість курсу 64 аудиторні год.,   з них – 32 лекційних, 32 практичних. 

Обсяг курсу 120 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: 

- наукові засади організації, модернізації процесів у професійній галузі; 

- основні поняття і терміни; 

- історію та теорію антропології культури; 
- напрями розвитку антропології культури; 

- культурно-антропологічні процеси у національному та європейському 



контексті; 

- сучасний стан та проблеми розвитку антропології культури; 

- особливості впливу соціокультурних та політичних чинників на стан та 

розвиток професійної галузі; 

- основи менеджменту та маркетингу в професійній галузі. 

вміти: 

- застосовувати знання культурної антропології в аналізі змісту культури в 

усьому розмаїтті її елементів; 

- визначати особливості та закономірності розвитку культурно-історичного 

процесу; 

- використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі 

культурології, теорії та філософії культури, історії культури, етики, 

естетики, культурної антропології та суміжних гуманітарних галузей знання 

при проведення культурологічних досліджень; 

- використовувати дослідницький інструментарій інших наук для аналізу та 

узагальнення антропологічних аспектів культури; 

- визначати ефективність використання існуючих методів інтерпретації 

культурних процесів та явищ з позиції потреб людини, обґрунтовувати 

власну думку щодо дискусійних проблем культурної антропології, 

аргументовано аналізувати пізнавальний ефект застосування певних ідей та 

теорій в контексті сучасної культурології; 

- визначати головні цінності в культурі; 

- володіти аналітичним, синтетичним, критичним мисленням. 

Ключові слова Антропологія культури, культурно-антропологічні процеси, культура,  

філософія культури, цінності культури.  

Формат курсу Очний, онлайн 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Формування теоретичних основ антропології культури.  

Тема 2. Диффузіонізм в антропологічних науках. 

Тема 3. Функціоналізм та структуралізм в антропології. 

Тема 4. Постмодернізм у антропології культури. 

Тема 5. Антропгенез та проблеми походження культури 

Тема 6. Соціальна антропологія. 

Тема 7.  Символічні форми культури та їх регулятивні функції. 

Тема 8. Антропологія комунікацій. 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці VI-семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін, соціокультурної діяльності, української та зарубіжної культур, 

історії мистецтв, прикладного культурознавства, мистецтвознавства. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, аудіо прослуховування, дискусія 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання аудіоапаратури, фонозаписів, 

доступу до мережі Інтернет. 

Критерії 

оцінювання 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  



(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями 

чи міркуваннями. 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. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 

практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом. 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, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 1. Антропологія культури як наука: об’єкт та предмет дослідження, 

основні проблеми.  

2. Філософська, релігійна, соціальна та культурна антропологія: 

співвідношення дисциплін.  

3. Теорія еволюціонізму та її вплив на науки про людину. Ідея єдності 

людства у його розвитку, однолінійність розвитку від простого до 

складного.  

4. Еволюційна класифікація культур людства А. Фергюсона.  

5. Культурологічна проблематика у роботах Е. Тайлора.  

6. Еволюціонізм у контексті сучасних уявлень про людину.  

7. Культурологія Л. Уайта.  

8. Концепція універсальної еволюції.  

9. Багатолінійний еволюціонізм Дж. Стюарда.  

10. Сучасна екологічна антропологія.  

11. Методологічні основи та напрями сучасного культурно-

антропологічного неоеволюціонізму.  

12. Ідея культури в сучасних еволюціоністських концепціях. 

13. Диффузіонізм як теорія контактів та запозичень.  



14. Дослідження культур в просторово-часовій визначеності.  

15. Антропогеографічні дослідження Ф. Ратцеля.  

16. Культурно-морфологічна теорія Л. Фобеніуса. 

17.  Теорія «культурних кругів» Ф. Гребнера. 

18.  Інтерпретація ідей дифузіонізму В. Шмідтом та В. Копперсом, 

формування віденської культурно-історичної школи. «Культурний 

ареал» та «антропологічна дифузія».  

19. Проблеми «культурної дифузії» в працях К. Уислера.  

20. Етноцентризм Д. Кемпбєлла. Т. Хейердал та його внесок у 

етнокультурні дослідження. 

21. Культура як сукупність фукнкцій. Поняття «функція», «культурний 

інститут», «потреби людини».  

22. Ідеї М. Вебера в культурно-антропологічних дослідженнях.  

23. Культура у теорiях Е. Дюркгейма.  

24. Еволюція теорії функціоналізму та практичне застосування в 

антропології.  

25. Функціональний підхід у дослідженні динаміки потреб людини.  

26. Теорія «поля етнологічного дослідження» Лейденської школи. 

Ментальність в структурній антропологiї К. Левi-Строса.  

27. Проблеми інкультурації в когнітивній антропології. Символічна 

антропологія В. Тернера. 

28. Поняття модерну та постмодерну: культурний зміст.  

29. Деконструктивізм та культуркритицизм.  

30. Полікультурність та толерантність як теми постмодернистського 

дискурсу.  

31. «Соціологіка» Р. Барта та «граматологія» Ж. Дерріди в методології 

сучасної антропології.  

32. Британська «культурно-генетична школа». Культура концепціях І. 

Маркузе і Ю. Хабермаса.  

33. Проблема походження людини та її тлумачення.  

34. Сутність історії та проблеми її початку. Історичний підхід до 

культури та людини.  

35. Проблема походження культури: культура та природа.  

36. Біогенез, антропогенез, культурогенез.  

37. Антропний принцип.  

38. Адаптація та еволюція.  

39. Культура як форма людського буття у світі. Детермінованість 

людської історії.  

40. Сутність поняття «ґенеза» щодо культури та людини. Методы 

дослідження аноропогенезу.  

41. Роль мови в процесі походження людини.  

42. Діяльність: визначення та різновиди.  

43. Праця як культурна модель.  

44. Образотворча діяльність в антропогенезі.  

45. Речі та їх роль в формуванні сідомості та культури. 

46. Співвідношення теорії суспільства та загальної теорії людини.  

47. Еволюція людини та її соціальної організації.  



48. Соціальна дія.  

49. Співробітництво та толерантність.  

50. Феномен агресії.  

51. Соціалізація та інкультурація. 

52.  Маргінальність в культурі та соціумі. 

53. Культура як система значень.  

54. Основні поняття семіотики.  

55. Символні системи в культурі.  

56. Трансформація уявлень в знаки та символи. 

57.  Формування символічних об'єктів.  

58. Символи соціальних груп.  

59. Соціальний символізм простору та часу.  

60. Функціональний і структурний сенси культурного символізму. 

61.  Культурний порядок та його форми.  

62. Священне та профане. Повсякденна культура. 

63. Свято в культурі. Норми та цінності.  

64. Типи норм і цінностей. Норми як система дозволів та заборон 

65. Комунікація в функціонуванні культур. 

66.  Внутрішні та зовнішні детермінанти комунікативних процесів.  

67. Види комунікацій.  

68. Комунікативні норми.  

69. Історія як комунікативний процес.  

70. Рівні та результативність комунікацій.  

71. Значення вербальної комунікації в культурі.  

72. Мова та культура.  

73. Концепції походження мови.  

74. Мова як формальна система.  

75. Міжкультурні комунікації. 

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

завершенню курсу. 

 

 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Тер

мін 

вико

нанн

я 

1 / 

2020/ 

4 год 

Тема 1. 

Формування 

теоретичних основ 

антропології 

культури.  

лекція  Поправко О. В. 

Антропологія : 

навчальний посібник / О. 

В. Поправко. 

Мелітополь: Вид-во 
МДПУ ім. Богдана 

  



Антропологія 

культури як наука: 

об’єкт та предмет 

дослідження, основні 

проблеми. 

Філософська, 

релігійна, соціальна та 

культурна 

антропологія: 

співвідношення 

дисциплін. Теорія 

еволюціонізму та її 

вплив на науки про 

людину. Ідея єдності 

людства у його 

розвитку, 

однолінійність 

розвитку від простого 

до складного. 

Еволюційна 

класифікація культур 

людства А. 

Фергюсона. 

Культурологічна 

проблематика у 

роботах Е. Тайлора. 

Еволюціонізм у 

контексті сучасних 

уявлень про людину. 

Культурологія Л. 

Уайта. Концепція 

універсальної 

еволюції. 

Багатолінійний 

еволюціонізм Дж. 

Стюарда. Сучасна 

екологічна 

антропологія. 

Методологічні основи 

та напрями сучасного 

культурно-

антропологічного 

неоеволюціонізму. 

Ідея культури в 

сучасних 

еволюціоністських 

концепціях.  

Хмельницького, 2016. – 

285 с.  

 Кравець М. С., Семашко 

О. М., Піча В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник для 

студентів вищих 

навчальних закладів І-ІV 

акредитації / За ред. В. 

М. Пічі. – Львів: 

„Магнолія плюс”, 2003. – 

235 с. 

 Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр учбової 

літ., 2009.–392 с. 

 Культурологія: теорія та 

історія культури: навч. 

посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: Центр 

навчальної літератури, 

2005. – 368 с.  

 Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., Погорілий 

Д.Є. Кредитно-

модульний курс 

культурології: навч. 

посіб. – К., 2006.–368 с. 

 Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., стер. 

– К.,2007. – 353 с.   

 

 Сервіс для пошуку 

наукових джерел Google 

Scholar. Режим доступу: 

https://scholar.google.com.

ua. 

 Електронні ресурси 

Львівської наукової 

бібліотеки ім. Стефаника 

НАН України. Режим 

доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua/e-

resources.htm. 

 Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського. Режим 

доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-

resources. 

 Електронний каталог 

Львівської обласної 



універсальної бібліотеки. 

Режим доступу: 

http://lounb.ddns.net:4321/

cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_6

4.exe. 

 

2 / 

2020/ 

4 год 

Тема 1. Формування 

теоретичних основ 

антропології 

культури.  

 

практич-

не заняття 

 Підготувати 

доповідь до 

Теми 1: 

Формуваня 

основ 

антропології 

культури 

 

3 / 

2020/ 

4 год 

Тема 2. 

Диффузіонізм в 

антропологічних 

науках. 

Диффузіонізм як 

теорія контактів та 

запозичень. 

Дослідження культур 

в просторово-часовій 

визначеності. 

Антропогеографічні 

дослідження Ф. 

Ратцеля. Культурно-

морфологічна теорія 

Л. Фобеніуса. Теорія 

«культурних кругів» 

Ф. Гребнера. 

Інтерпретація ідей 

дифузіонізму В. 

Шмідтом та В. 

Копперсом, 

формування 

віденської культурно-

історичної школи. 

«Культурний ареал» 

та «антропологічна 

дифузія». Проблеми 

«культурної дифузії» 

в працях К. Уислера. 

Етноцентризм Д. 

Кемпбєлла. Т. 

Хейердал та його 

внесок у 

етнокультурні 

дослідження. 

лекція Поправко О. В. 

Антропологія : 

навчальний посібник / О. 

В. Поправко. 

Мелітополь: Вид-во 

МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького, 2016. – 

285 с.  

 Кравець М. С., Семашко 

О. М., Піча В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник для 

студентів вищих 

навчальних закладів І-ІV 

акредитації / За ред. В. 

М. Пічі. – Львів: 

„Магнолія плюс”, 2003. – 

235 с. 

 Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр учбової 

літ., 2009.–392 с. 

 Культурологія: теорія та 

історія культури: навч. 

посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: Центр 

навчальної літератури, 

2005. – 368 с.  

 Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., Погорілий 

Д.Є. Кредитно-

модульний курс 

культурології: навч. 

посіб. – К., 2006.–368 с. 

 Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., стер. 

– К.,2007. – 353 с.   

 

 Сервіс для пошуку 

  



наукових джерел Google 

Scholar. Режим доступу: 

https://scholar.google.com.

ua. 

 Електронні ресурси 

Львівської наукової 

бібліотеки ім. Стефаника 

НАН України. Режим 

доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua/e-

resources.htm. 

 Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського. Режим 

доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-

resources. 

 Електронний каталог 

Львівської обласної 

універсальної бібліотеки. 

Режим доступу: 

http://lounb.ddns.net:4321/

cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_6

4.exe. 

4 / 

2020/ 

4 год 

Тема 2. 

Диффузіонізм в 

антропологічних 

науках. 

 

практич-

не заняття 

 Підготувати 

презентацію 

про 

дослідження 

питання 

диффузіонізму 

в 

антропологічни

х науках 

 

5 / 

2020/ 

4 год 

Тема 3. 

Функціоналізм та 

структуралізм в 

антропології. 

Культура як 

сукупність фукнкцій. 

Поняття «функція», 

«культурний 

інститут», «потреби 

людини». Ідеї М. 

Вебера в культурно-

антропологічних 

дослідженнях. 

Культура у теорiях Е. 

Дюркгейма. Теорія 

дологічного мислення 

Л. Левi-Брюля. 

Функціоналізм Б. 

лекція Поправко О. В. 

Антропологія : 

навчальний посібник / О. 

В. Поправко. 

Мелітополь: Вид-во 

МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького, 2016. – 

285 с.  

 Кравець М. С., Семашко 

О. М., Піча В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник для 

студентів вищих 

навчальних закладів І-ІV 

акредитації / За ред. В. 

М. Пічі. – Львів: 

„Магнолія плюс”, 2003. – 

235 с. 

 Культурологія /За ред. 

  



Малиновського як 

метод дослідження 

культур. Розвиток 

ідей функціоналізму в 

працях Е. Еванса-

Причарда. 

Функціоналізм в 

інтерпретації Р. 

Ферса, М. Глакмена, 

М. Фортеса, 

Американська 

структурно-

функціональна школа 

(Р. Мертон, Т. 

Парсонс). 

Етнометодологія Г. 

Гарфінекля. Ван 

Ганнеп та його внесок 

у розвиток 

антропології. 

Еволюція теорії 

функціоналізму та 

практичне 

застосування в 

антропології. 

Функціональний 

підхід у дослідженні 

динаміки потреб 

людини. Теорія «поля 

етнологічного 

дослідження» 

Лейденської школи. 

Ментальність в 

структурній 

антропологiї К. Левi-

Строса. Проблеми 

інкультурації в 

когнітивній 

антропології. 

Символічна 

антропологія В. 

Тернера.  

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр учбової 

літ., 2009.–392 с. 

 Культурологія: теорія та 

історія культури: навч. 

посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: Центр 

навчальної літератури, 

2005. – 368 с.  

 Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., Погорілий 

Д.Є. Кредитно-

модульний курс 

культурології: навч. 

посіб. – К., 2006.–368 с. 

 Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., стер. 

– К.,2007. – 353 с.   

 

 Сервіс для пошуку 

наукових джерел Google 

Scholar. Режим доступу: 

https://scholar.google.com.

ua. 

 Електронні ресурси 

Львівської наукової 

бібліотеки ім. Стефаника 

НАН України. Режим 

доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua/e-

resources.htm. 

 Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського. Режим 

доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-

resources. 

 Електронний каталог 

Львівської обласної 

універсальної бібліотеки. 

Режим доступу: 

http://lounb.ddns.net:4321/

cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_6

4.exe. 

6 / 

2020/ 

4 

год. 

Тема 3. 

Функціоналізм та 

структуралізм в 

антропології. 

 

групова 

робота 

 Дискусія на 

Тему 3: 

Функціоналізм 

в антропології 

 

7 / Тема 4. лекція  Поправко О. В.   



2020/ 

4 год 
Постмодернізм у 

антропології 

культури. 

Поняття модерну та 

постмодерну: 

культурний зміст. 

Деконструктивізм та 

культуркритицизм. 

Полікультурність та 

толерантність як теми 

постмодернистського 

дискурсу. 

«Соціологіка» Р. 

Барта та 

«граматологія» Ж. 

Дерріди в методології 

сучасної антропології. 

Британська 

«культурно-генетична 

школа». Культура 

концепціях І. Маркузе 

і Ю. Хабермаса. Криза 

позитивістської 

антропології та 

початок 

«лінгвістичного 

повороту». 

«Інтерпретативна 

антропологія» К. 

Гірца – синтез 

традицій 

американскої 

культурної 

антропології та 

сучасної 

герменевтики (Х. 

Гадамер, П. Рикер), 

аналітичної філософії 

мови (Г. Райл, Л. 

Витгенштейн), 

філософії 

символічних форм (С. 

Лангер) та 

літературознавства (К. 

Берк). Постмодернізм 

в культурній 

антропології, 

формування 

«критичної 

антропології». 

«Антропологія як 

культурна критика» 

(Дж. Маркус, М. 

Антропологія : 

навчальний посібник / О. 

В. Поправко. 

Мелітополь: Вид-во 

МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького, 2016. – 

285 с.  

 Кравець М. С., Семашко 

О. М., Піча В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник для 

студентів вищих 

навчальних закладів І-ІV 

акредитації / За ред. В. 

М. Пічі. – Львів: 

„Магнолія плюс”, 2003. – 

235 с. 

 Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр учбової 

літ., 2009.–392 с. 

 Культурологія: теорія та 

історія культури: навч. 

посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: Центр 

навчальної літератури, 

2005. – 368 с.  

 Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., Погорілий 

Д.Є. Кредитно-

модульний курс 

культурології: навч. 

посіб. – К., 2006.–368 с. 

 Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., стер. 

– К.,2007. – 353 с.   

 

 Сервіс для пошуку 

наукових джерел Google 

Scholar. Режим доступу: 

https://scholar.google.com.

ua. 

 Електронні ресурси 

Львівської наукової 

бібліотеки ім. Стефаника 

НАН України. Режим 

доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua/e-

resources.htm. 

 Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського. Режим 



Фішер, Дж. 

Клиффорд, Дж. Бун) і 

«експериментальна 

етнографія» (М. Агар, 

Дж. Лофланд, Э. 

Хьюз, Дж. Ван 

Маанен). 

Дискурсивний аспект 

антропологічного 

знання та досвід 

усвідомлення «іншої 

культури». 

 

доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-

resources. 

 Електронний каталог 

Львівської обласної 

універсальної бібліотеки. 

Режим доступу: 

http://lounb.ddns.net:4321/

cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_6

4.exe. 

8 / 

2020/ 

4 год 

Тема 4. 

Постмодернізм у 

антропології 

культури. 

 

практич-

не заняття 

 Підготувати 

презентацію до 

Теми 4: 

Постмодернізм 

в антропології 

культури 

 

9 / 

2020/ 

4 год 

Тема 5. 

Антропогенез та 

проблеми 

походження 

культури. 

Проблема 

походження людини 

та її тлумачення. 

Сутність історії та 

проблеми її початку. 

Історичний підхід до 

культури та людини. 

Проблема 

походження культури: 

культура та природа. 

Біогенез, 

антропогенез, 

культурогенез. 

Антропний принцип. 

Адаптація та 

еволюція. Культура як 

форма людського 

буття у світі. 

Детермінованість 

людської історії. 

Сутність поняття 

«ґенеза» щодо 

культури та людини. 

Методи дослідження 

антропогенезу. Роль 

мови в процесі 

лекція Поправко О. В. 

Антропологія : 

навчальний посібник / О. 

В. Поправко. 

Мелітополь: Вид-во 

МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького, 2016. – 

285 с.  

 Кравець М. С., Семашко 

О. М., Піча В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник для 

студентів вищих 

навчальних закладів І-ІV 

акредитації / За ред. В. 

М. Пічі. – Львів: 

„Магнолія плюс”, 2003. – 

235 с. 

 Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр учбової 

літ., 2009.–392 с. 

 Культурологія: теорія та 

історія культури: навч. 

посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: Центр 

навчальної літератури, 

2005. – 368 с.  

 Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., Погорілий 

Д.Є. Кредитно-

модульний курс 

культурології: навч. 

посіб. – К., 2006.–368 с. 

 Шевнюк О.Л. 

  



походження людини. 

Діяльність: 

визначення та 

різновиди. Праця як 

культурна модель. 

Образотворча 

діяльність в 

антропогенезі. Речі та 

їх роль в формуванні 

сідомості та культури. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., стер. 

– К.,2007. – 353 с.   

 

 Сервіс для пошуку 

наукових джерел Google 

Scholar. Режим доступу: 

https://scholar.google.com.

ua. 

 Електронні ресурси 

Львівської наукової 

бібліотеки ім. Стефаника 

НАН України. Режим 

доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua/e-

resources.htm. 

 Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського. Режим 

доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-

resources. 

 Електронний каталог 

Львівської обласної 

універсальної бібліотеки. 

Режим доступу: 

http://lounb.ddns.net:4321/

cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_6

4.exe. 

10 / 

2020/ 

4 год 

Тема 5. 

Антропогенез та 

проблеми 

походження 

культури 

 

практич-

не заняття 

 Участь у 

дискусії до 

Теми 5: 

Антропогенез 

та проблеми 

походження 

культури 
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2020/ 

4 год 

год. 

Тема 6. Соціальна 

антропологія. 

Співвідношенн

я теорії суспільства та 

загальної теорії 

людини. Еволюція 

людини та її 

соціальної організації. 

Соціальна дія. 

Співробітництво та 

толерантність. 

Феномен агресії. 

Соціалізація та 

інкультурація. 

лекція Поправко О. В. 

Антропологія : 

навчальний посібник / О. 

В. Поправко. 

Мелітополь: Вид-во 
МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького, 2016. – 

285 с.  

 Кравець М. С., Семашко 

О. М., Піча В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник для 

студентів вищих 

навчальних закладів І-ІV 

акредитації / За ред. В. 

М. Пічі. – Львів: 

 

 

 



Навчання та 

виховання як 

культурні практики. 

Соціальна 

диференціація як 

процес. Соціальна 

нерівність та її 

культурне 

оформлення. 

Культурні підвалини 

особистості. 

Соціальна та 

культурна 

ідентичність. 

Дуальність як 

принцип організації 

суспільства. Вік та 

стать в 

соціокультурних 

вимірах. Шлюб як 

культурний феномен. 

Влада в 

соціокультурних 

формах. Власність та 

варіанти її 

усвідомлення. 

Класифікація 

суспільств за 

способами 

господарювання. 

Культурний шок. 

Конфлікт: соціальне 

підґрунтя та культурні 

наслідки. 

Маргінальність в 

культурі та соціумі. 

„Магнолія плюс”, 2003. – 

235 с. 

 Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр учбової 

літ., 2009.–392 с. 

 Культурологія: теорія та 

історія культури: навч. 

посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: Центр 

навчальної літератури, 

2005. – 368 с.  

 Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., Погорілий 

Д.Є. Кредитно-

модульний курс 

культурології: навч. 

посіб. – К., 2006.–368 с. 

 Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., стер. 

– К.,2007. – 353 с.   

 

 Сервіс для пошуку 

наукових джерел Google 

Scholar. Режим доступу: 

https://scholar.google.com.

ua. 

 Електронні ресурси 

Львівської наукової 

бібліотеки ім. Стефаника 

НАН України. Режим 

доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua/e-

resources.htm. 

 Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського. Режим 

доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-

resources. 

 Електронний каталог 

Львівської обласної 

універсальної бібліотеки. 

Режим доступу: 

http://lounb.ddns.net:4321/

cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_6

4.exe. 

12 / 

2020/ 

4 год 

Тема 6. Соціальна 

антропологія. 

 

практич-

не заняття 

 Підготувати 

доповідь до 

Теми 6: 

Соціальна 

 



антропологія 

13 / 

2020/ 

4 год 

Тема 7.  

Символічні форми 

культури та їх 

регулятивні 

функції. 

Культура як система 

значень. Основні 

поняття семіотики. 

Символні системи в 

культурі. 

Трансформація 

уявлень в знаки та 

символи. 

Формування 

символічних 

об'єктів. Символи 

соціальних груп. 

Соціальний 

символізм простору 

та часу. 

Функціональний і 

структурний сенси 

культурного 

символізму. 

Культурний порядок 

та його форми. 

Священне та 

профане. 

Повсякденна 

культура. Свято в 

культурі. Норми та 

цінності. Типи норм 

і цінностей. Норми 

як система дозволів 

та заборон. 

Моральні норми та 

їх функції. 

Культурні норми. 

Культурні цінності. 

Культурологічні 

(антропологічні) 

характеристики 

культурних 

цінностей. 

Культурні цінності 

як квінтесенція 

лекція Поправко О. В. 

Антропологія : 

навчальний посібник / О. 

В. Поправко. 

Мелітополь: Вид-во 

МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького, 2016. – 

285 с.  

 Кравець М. С., Семашко 

О. М., Піча В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник для 

студентів вищих 

навчальних закладів І-ІV 

акредитації / За ред. В. 

М. Пічі. – Львів: 

„Магнолія плюс”, 2003. – 

235 с. 

 Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр учбової 

літ., 2009.–392 с. 

 Культурологія: теорія та 

історія культури: навч. 

посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: Центр 

навчальної літератури, 

2005. – 368 с.  

 Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., Погорілий 

Д.Є. Кредитно-

модульний курс 

культурології: навч. 

посіб. – К., 2006.–368 с. 

 Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., стер. 

– К.,2007. – 353 с.   

 

 Сервіс для пошуку 

наукових джерел Google 

Scholar. Режим доступу: 

https://scholar.google.com.

ua. 

 Електронні ресурси 

Львівської наукової 

бібліотеки ім. Стефаника 

НАН України. Режим 

доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua/e-

resources.htm. 

 Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

  



соціального досвіду. 

Табу. Досвід як 

цінність. Традиція: 

сутність та функції. 

України ім. В. І. 

Вернадського. Режим 

доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-

resources. 

 Електронний каталог 

Львівської обласної 

універсальної бібліотеки. 

Режим доступу: 

http://lounb.ddns.net:4321/

cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_6

4.exe. 
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2020/ 

4 год 

Тема 7.  Символічні 

форми культури та 

їх регулятивні 

функції. 

 

практич-

не заняття 

 Підготувати 

презентацію до 

Теми 7: 

Символічні 

форми 

культури та їх 

регулятивні 

функції. 

 

15 / 

2020/ 

4 год 

Тема 8. 

Антропологія 

комунікацій 

Комунікація в 

функціонуванні 

культур. Внутрішні 

та зовнішні 

детермінанти 

комунікативних 

процесів. Види 

комунікацій. 

Комунікативні 

норми. Історія як 

комунікативний 

процес. Рівні та 

результативність 

комунікацій. 

Значення вербальної 

комунікації в 

культурі. Мова та 

культура. Концепції 

походження мови. 

Мова як формальна 

система. Функції 

мови у забезпеченні 

життєдіяльності 

людини. Загальна 

характеристика 

невербальної 

комунікації. 

Поведінка та її 

різновиди. Звичай в 

лекція Поправко О. В. 

Антропологія : 

навчальний посібник / О. 

В. Поправко. 

Мелітополь: Вид-во 

МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького, 2016. – 

285 с.  

 Кравець М. С., Семашко 

О. М., Піча В .М. та ін. 

Культурологія: 

навчальний посібник для 

студентів вищих 

навчальних закладів І-ІV 

акредитації / За ред. В. 

М. Пічі. – Львів: 

„Магнолія плюс”, 2003. – 

235 с. 

 Культурологія /За ред. 

Т. Б. Гриценка. – 2-е 

вид.– К.: Центр учбової 

літ., 2009.–392 с. 

 Культурологія: теорія та 

історія культури: навч. 

посіб. / За ред. 

І.Тюрменка. – К.: Центр 

навчальної літератури, 

2005. – 368 с.  

 Подольська Є.А., 

Лихвар В.Д., Погорілий 

Д.Є. Кредитно-

модульний курс 

культурології: навч. 

  



системі комунікацій. 

Комунікативні 

стереотипи. Стилі 

спілкування. 

Інтерпретація 

комунікації в 

символічному 

інтеракціонізмі. 

Міжкультурні 

комунікації. .  

посіб. – К., 2006.–368 с. 

 Шевнюк О.Л. 

Культурологія : навч. 

посібн. – 3-тє вид., стер. 

– К.,2007. – 353 с.   

 

 Сервіс для пошуку 

наукових джерел Google 

Scholar. Режим доступу: 

https://scholar.google.com.

ua. 

 Електронні ресурси 

Львівської наукової 

бібліотеки ім. Стефаника 

НАН України. Режим 

доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua/e-

resources.htm. 

 Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського. Режим 

доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-

resources. 

 Електронний каталог 

Львівської обласної 

універсальної бібліотеки. 

Режим доступу: 

http://lounb.ddns.net:4321/

cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_6

4.exe. 

16 / 

2020/ 

4 год 

Тема 8. Антропологія 

комунікацій. 

групова 

робота 

 Участь у 

дискусії на 

Тему 8: 

Антропологія 

комунікацій. 

 

 

 

 

 

 

 


