
КУЛЬТУРНА ТА СТРУКТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ 

1. Мета дисципліни - розкрити специфіку філософського і наукового пізнання 

культурних феноменів з огляду на теоретичні засади культурної і структурної 

антропології. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення про 

теоретичну і практичну філософію; про специфіку філософських проблем у їхньому 

стосунку до науки, релігії, мистецтва як форм духовного життя людства; про засади 

критичного осмислення філософських концепцій та про основні варіанти розв’язання 

філософських проблем; про сутність й типи наукової раціональності; про загальну 

структуру світогляду та теоретичної і практичної діяльності людини. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 

інформацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної філософії, 

ставити загальні цілі і основні завдання філософських досліджень; полемізувати 

стосовно ключових філософських проблем, обираючи обгрунтоване рішення; визначати 

загальні риси онтологічних, гносеологічних, соціальних, культурних та історичних явиш; 

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання: опрацьовувати літературу з теоретичної та практичної 

філософії; обгрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, зокрема аналізувати 

філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та 

наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого вдосконалення; здійснювати різні 

види дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики 

теоретичної та практичної філософії; належним чином представляти результати 

проведених досліджень; здійснювані комунікацію в професійному середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Культурна та структурна 

антропологія» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та 

викладається у 7 семестрі бакалаврату. Провідною ідеєю курсу є розкриття головних 

засад антропологічної о дискурсу, який в своїй основі мас дві провідні парадигми 

розгляду культурного існування людини: якщо культурна антропологія на плюралізмі 

як головному підході до культур, то структурна на універсалізмі. Також в курсі 

розглядається філософсько-методологічний і гуманістичний контекст антропологічної 

діяльності. 

4.Завдання (навчальні цілі) - спираючись на концепції представників культурної 

і структурної антропології, поглибити знання студентів про науковий і філософський 

процес пізнання культурних феноменів, а також розширити спектр їхніх пізнавальних 

можливостей для філософської о і наукового аналізу дійсності. 

Години: 3 кредити, 90 годин занять (4 год. – лекційні заняття, 86 год. – самостійна 

робота) 

Викладач: Приходько Володимир Володимирович, к.ф.н., доцент кафедри 

теоретичної і практичної філософії 



 


