СОЦІАЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ
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Мета і задачі дисципліни
Мета дисципліни: формування у студентів комплексу знань з
актуальних проблем вивчення людської поведінки та мислення у їхньому
соціокультурному контексті через міждисциплінарні дослідження
взаємозв’язків між індивідом та культурою.
Задачі дисципліни:
– ознайомити зі змістом основних категорій соціальної антропології та
їхнім взаємозв’язком;
– систематизувати знання про особливості розвитку антропологічної
теорії в Європі та північній Америці, взаємозв'язок між різними
теоріями;
– отримати уявлення про особливості концептуалізації культури людини
в сучасні антропології;
– сформувати вміння самостійно орієнтуватися у антропологічній
літературі, що описує функції та виникнення культури людини;
– оволодіти навичками оцінки соціокультурних підвалин різних форма
шлюбу та сім'ї, систем спорідненості та групової ідентичності,
соціального обміну;
– розуміти сучасне наукове тлумачення етнічності та раси.
Тематика дисципліни
1. Підстави та умови соціокультурного генезису людини.
2. Буття людини в культурі та суспільстві.
3. Структура соціально-антропологічного пізнання.
4. Методологія і методи соціально-антропологічного пізнання.
Стиль та методика навчання
Лекційні заняття, практичні заняття.
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Модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, усний іспит
Компетентності
ЗК9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
СК6. Бути обізнаним у предметної області суміжних спеціальностей
(соціологія, соціальна антропологія, соціальна педагогіка).
Основні результати навчання
РН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення
навчально-професійних завдань, зокрема з використанням інформаційнокомунікаційних технологій.
РН4. Здійснювати реферування наукових джерел, робити самостійні
висновки.
РН7. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати при виконанні
навчально-професійних завдань.
РН20. Критично оцінювати результати психологічних і соціально-

психологічних досліджень, формулювати аргументовані висновки
РН25. Визначати норму та патологію психічного і соціального
функціонування індивіда, аналізувати причини їх виникнення.
РН29. Демонструвати обізнаність предметної області суміжних
спеціальностей (соціологія, соціальна антропологія, соціальна
педагогіка).

