
АНТРОПОЛОГІЯ 
 

Мета курсу – опанування студентами історії провідних антропологічних 
вчень, розуміння історичної закономірності їхньої появи, специфіки розвитку 
концепцій людини, місця та ролі в історії європейської та світової філософської та 
антропологічної думки. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Антропологія» має безпосередній зв’язок з 
такими дисциплінами, як «Філософія», «Політологія», «Соціологія масової 
комунікації», «Конфліктологія» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, 
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, 
здатність бути критичним і самокритичним, здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел, навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій, здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні, здатність спілкуватися державною 
мовою, здатність спілкуватися іноземною мовою, здатність до креативного та 
критичного мислення, здатність застосовувати знання зі сфери соціальних 
комунікацій у своїй професійній діяльності, здатність комплексного розуміння 
актуальних проблем соціології громадської думки, вміння враховувати їх під час 
дослідження змісту соціальних комунікацій, спроможність виробляти пропозиції 
щодо внесення змін до принципів соціальної інформатики й інформаційної 
політики України, володіння навичками критичного аналізу, оцінки сучасних 
фахових досягнень, генерування нових ідей у вирішенні дослідницьких і 
практичних завдань 

Програмні результати навчання: 
знати: сучасні концепції антропоґенезу; антропологічні вчення Античності; 

антропологічну концепцію Платона; антропологію Аристотеля; антропологічні 
вчення кіників, стоїків, неоплатоніків; антропологічні концепції Просвітництва; 
антропологічні вчення другої половини XIХ-ХХІ ст: основні ідеї наукової 
революції Ч.Дарвіна, антропологічні аспекти класичного психоаналізу З.Фройда; 
теорії тоталітарної людини та їх критика. 

вміти: пояснювати основні антропологічні теорії та концепції; 
аналізувати першоджерела та наукову літературу з історії антропології; 
порівнювати антропологічні концепції; робити висновки та узагальнення щодо 
практичної значущості історії антропологічних ідей. 

володіти: знаннями про базові поняття соціальної антропології, уміти 
розрізняти та зіставляти ключові поняття, виявляти їх методологічне 
навантаження, націленість на конкретно-наукове дослідження людської 
життєдіяльності. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Антропологічні вчення від давнини до середини ХІХ ст. Сучасні концепції 

антропоґенезу. Антропологічні вчення соціобіологічного спрямування. 
Антропологічні вчення Антропологічні концепції Просвітництва, 



Контрпросвітництва й романтизму в другій половині XVIII - першій половині 
ХІХ ст. 

Антропологічні вчення в другій половині XIХ-ХХІ ст. Антропологічні 
виміри; Теорії тоталітарної людини та їх критика; Поняття індивідуалізації й 
соціалізації; Сенс життя та шляхи його пошуку 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 


	Програмні результати навчання:
	Змістове наповнення навчальної дисципліни:

