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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з історико-антропологічним підходом до вивчення 
«історії  людини»  як  відмінної  від  історії  соціально-економічних  і  політичних  систем; 
основними теоріями, концепціями і напрямами історичної антропології; сформувати системні 
уявлення про особливості світосприйняття і культурно-поведінкових норм людини різних 
історичних епох і цивілізацій, історію повсякденності, гендерну історію як сучасні напрями 
розвитку історичної науки. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: 
1.1  основні тенденції розвитку цивілізації як вищої стадії еволюції соціальної форми руху 

матерії;  
1.2  основні напрями світового історичного процесу; 
1.3  найбільш вживані поняття та терміни історичної науки;  
1.4  основні напрями історико-антропологічного знання в їх історичному становленні. 
2. Вміти:  
2.1  формулювати власний погляд на історію як науку, орієнтуватися в основних 

методологічних принципах історичного пізнання; 
2.2  працювати з навчальною літературою та науковими джерелами; 
2.3  формувати особисту творчу уяву і культуру мислення; 
2.4  володіти  поняттями  і  розумітися  на  загальних  тенденціях  розвитку історичної 

антропології як науки. 
3. Володіти елементарними навичками формування уявлень щодо специфіки історичної 

антропології як напряму історичної науки; формування самостійних висновків щодо 
впливу способу життя та менталітету людини різних епох і народів на історичний 
процес.  

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Курс «Історична антропологія» є складовою циклу дисциплін вільного вибору студента освітньої 
програми підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 101-Екологія. 
Дисципліна висвітлює особливості історико-антропологічного підходу до вивчення історії, 
основних напрямів та шкіл історичної антропології та основних етапів її розвитку. Розкриває 
основні принципи та методи дослідження в історичній антропології, розглядає її взаємодію з 
іншими галузями історичного знання. Виокремлює міждисциплінарність як характерну рису 
історичної антропології. Виявляє особливостей вивчення історії повсякденності та гендерної 
історії.   

4. Завдання (навчальні цілі): 
Основними завданнями дисципліни є: 
1) сформувати цілісну систему знань про історичну антропологію як один з найбільш 

актуальних напрямів сучасних історичних досліджень, простежити еволюцію 
антропологічно орієнтованої історії від її ранніх форм до сучасних напрямів; 

2) сформувати уявлення про предмет, основні принципи і методи дослідження в історичній 
антропології, міждисциплінарність як особливість історико-антропологічного 
дослідження; 

3) сформувати уявлення про основні концепції, теорії і напрями у галузі історичної 
антропології, загальні риси історико-антропологічних досліджень та специфіку окремих 
національних шкіл; 

4) сформувати уявлення про історію повсякденності як сучасний напрям розвитку 
історичної науки, який досліджує умови життя та фактори, що впливають на формування 
свідомості і норм поведінки переважної більшості населення тієї чи іншої країни в той 
чи інший історичний період; 

5) сформувати уявлення про основи гендерної історії як наукової дисципліни, центральним 
предметом вивчення якої є історія взаємодії чоловічого і жіночого досвіду як одного з 
найбільш важливих аспектів соціальної організації, його впливу на формування 
соціальної дійсності і її змін в просторі та часі; 
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6) сформувати уявлення про сучасні дослідження в галузі історичної антропології, 
застосування та значення цих знань для інших наук, для майбутньої професійної 
орієнтації; 

7) сприяти кращій орієнтації студентів в умовах навколишнього середовища, що склалися 
історично, задля успішнішого вибудовування життєвих стратегій і тактик майбутніх 
фахівців. 

 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 

галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна забезпечує 
набуття студентами таких компетентностей:   
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних: 
ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя; 
фахових: 
ФК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих 
наук. 

Програмними результатами навчання є: ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та 
практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в 
сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування; ПР08. Уміти проводити 
пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень; 
ПР15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних 
проектів; ПР25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння 
місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової 
активності для ведення здорового способу життя. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 комунікація) Форми 

викладання 
і навчання 

Методи оцінювання  
 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1.1 Предмет, основні принципи і методи 
дослідження в галузі історичної антр-
опології 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

1.2 Основні концепції, теорії та напрями в 
історико-антропологічній науці, загаль-
ні риси історико-антропологічних до-
сліджень та специфіку окремих націо-
нальних шкіл в історичній антропології 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

1.3 Основи міждисциплінарного підходу до 
вивчення «історії людини» як відмінної 
від історії соціально-економічних і по-
літичних систем, особливості  вивчення 
історії повсякденності  

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

1.4 Основи гендерної історії як наукової 
дисципліни, центральним предметом 
вивчення якої є історія взаємодії чоло-
вічого і жіночого досвіду як одного з 
найбільш важливих аспектів соціальної 
організації 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

1.5 Сучасні напрями та головні тенденції 
сучасних досліджень в галузі історик-
ної антропології, їх застосування та 
значення для інших наук 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

2.1 Використовувати термінологічно-поня-
тійний апарат в аналізі історико-антро-
пологічних досліджень, аналізувати 
історичні джерела та літературу, засто-
совувати навички історіографічного та 
бібліографічного аналізу для написання 
реферативних робіт, участі в дискусіях, 
виступах з доповідями та повідомлен-
нями 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

2.2  Аналізувати процес формування та 
розвитку антропологічно орієнтованого 
історичного знання від його ранніх 
форм до сучасних напрямів, визначати 
різні сектори дослідницького поля істо-
ричної антропології, їх особливості та 
взаємозв’язок  

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

2.3 Досліджувати історію повсякденності 
як сучасний науковий напрям, аналі-

Лекція, 
семінар, 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

10 
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зувати особливості життя, побуту, сві-
тосприйняття і культурно-поведін-
кових норм людини різних країн та 
історичних епох  

самостій-
на робота 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

2.4 Визначати особливості гендерної 
історії як наукової галузі, предмет 
вивчення якої є важливим фактором 
впливу на формування соціальної 
дійсності та її змін в просторі і часі 

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

2.5 Аналізувати взаємозв’язок історичної 
антропології як з іншими науками 
(антропологією, соціологією), так і з 
різними галузями історичного знання  

Лекція, 
семінар, 

самостій-
на робота 

Модульна контрольна 
робота № 1 і 2, 

оцінювання 
презентації /доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

8 

3.1 Представляти результати наукового 
пошуку у формі доповідей з викорис-
танням сучасних технологій, коректно 
вести дискусію 

Лекція, 
самостій-
на робота 

Оцінювання 
презентації / доповіді, 

усних відповідей / 
доповнень 

12 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 
 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 

ПР03. Розуміти основні концепції, 
теоретичні та практичні проблеми в 
галузі природничих наук, що необ-
хідні для аналізу і прийняття рішень в 
сфері екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 
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ПР08. Уміти проводити пошук інфор-
мації з використанням відповідних 
джерел для прийняття обґрунтованих 
рішень. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, 
економічні та політичні наслідки 
впровадження екологічних проектів. 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
+ 
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+ 
 

ПР25. Зберігати та примножувати 
досягнення і цінності суспільства на 
основі розуміння місця предметної 
області у загальній системі знань, 
використовувати різні види та форми 
рухової активності для ведення 
здорового способу життя. 
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7. Схема формування оцінки. 
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–2.5 – 16 / 8 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1–2.5 – 16 / 8 балів. 
3. Презентації / доповіді: РН 1.1–3.1 – 12 / 6 балів. 
4. Усні відповіді / доповнення: РН 1.1–3.1 – 56 / 28 балів. 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 
навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є написання модульних контрольних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 
 

7.2 Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 
відповідно. Оцінювання роботи на семінарських заняттях здійснюється протягом семестру. 
Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей, усних відповідей / доповнень проводиться 
упродовж лекційного курсу та семінарських занять.  
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій  
 

№ 
п/п 

Назва  тем 

Кількість годин 

Лекції 
Семі- 
нари 

 

Конс. С/Р 

Розділ 1. 
Теорія та історія історичної антропології 

1. Предмет і методи історичної антропології. 2 2   

2. 

Походження терміну «антропологія». Структура істо-
ричних дисциплін. Місце історичної антропології в 
системі знання про минуле. Історична антропологія як 
новий напрям в історичних дослідженнях. Проблема 
визначення предмета дослідження історичної ант ропо-
логії (дефініції Ф. Броделя, М. Крома). Міждисци-
плінарні зв'язки історичної антропології: психологія, 
етнологія, філологія, лінгвістика. Методи вивчення 
дисципліни. Джерела історичної антропології. Історична 
антропологія як предмет викладання у вищих нав-
чальних закладах. 
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3. Витоки історичної антропології. 2 2   

4. 

Соціальна антропологія. Культура як центральний об'єкт 
аналізу соціальної антропології. Порівняльний метод 
аналізу культур. Роль емпіричного факту у вивченні 
суспільства. Антропологія як природниче знання. Школа 
«Анналів». Завдання «Нової історичної науки». Міжди-
сциплінарність як метод Школи «Анналів». Проблема 
динаміки і статики в історичному процесі. Історичний 
синтез в працях анналістів. Три покоління Школи 
Анналів. Ментальність, система цінностей, уява: Ле 
Гофф і його метод історичного аналізу. Менталітет: 
проблема визначення змісту дефініції. Історія та 
етнологія.  
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5. 
Класика історичної антропології. Історична антропологія 
та соціальні науки. 

2 1 
 

 

6.  

Чотири школи антропологічних досліджень: французька, 
італійська, англійська, американська. Еммануель Леруа 
Ладюри. Етнологія як спосіб дослідження. Мікроісто-
ричний аналіз. Карло Гінзбург. Вивчення народної 
культури. Ментальність як категорія аналізу. Пітер Берк. 
Колективні уявлення та форма спілкування як предмет 
аналізу. Способи комунікації: усне мовлення, ритуали і 
церемонії, образи. Наталі Земон Девіс. Гендерна історія 
та мікроісторія. Міждисциплінарність в історичній 
антропології.. Історія ментальностей, антропологія,  
етнологія. Антропологія і соціологія. 
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 Модульна  контрольна  робота 1  1   

Розділ 2.  
Основні напрями сучасних історико-антропологічних досліджень 

7. 
Проблемне поле сучасних історико-антропологічніх 
досліджень. 

2 2 
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8. 

Криза макроісторичних досліджень і виникнення мікро-
історії. Мікроісторія в історико-антропологічному до-
слідженні. «Пастка описовості» і проблема репрезента-
тивності досліджуваного об'єкта. Проблема приватного в 
історії. Проблеми культурної пам'яті в історико-
антропологічніх дослідженнях. Усна історія як метод и 
джерело історичної антропології. Історія сім'ї та 
спорідненості. Категорії «домогосподарство», «сім'я», 
«спорідненість» в контексті порівняльно-історичного 
аналізу. Джерела для вивчення історії спорідненості. 

  

 

8 

9. Історія повсякденності: предмет і методи дослідження. 2 2   

10. 

Місце історії повсякденності в системі знання про 
минуле. Історія повсякденності як новий напрям в 
історичних дослідженнях. Проблема визначення пред-
мета дослідження історії повсякденності. Відмінність 
історії повсякденності від побутової історії та етнографії. 
Соціально-історичні передумови виділення історії 
повсякденності: виділення «сфери людської буденності». 
Мікроісторія у вивченні історії повсякденності. Значи-
мість мікроісторичного підходу у вивченні історії 
повсякденності. Методи історичного дослідження і їх 
застосування в історії повсякденності. 
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11. Гендерна історія. 2 2   

12. 

Рух феміністок і виникнення гендерних досліджень. 
Обґрунтування «особливості» жіночого досвіду. Відмін-
ності між «статтю» і «гендером». Гендер як соціально-
історична категорія. Гендерні моделі як громадський 
конструкт. Культурно-символічний, норма-тивно-інтер-
претаційний, соціально-інституціональний і індивідуаль-
но-психологічний комплекси гендерного аналізу. 
Європейська історія в гендерному вимірі. Гендерні 
уявлення і гендерна ідеологія. Гендерна асиметрія в 
шлюбі та сім'ї. Гендер в економіці і праві. Гендер і влада.  
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13. Розвиток «нової історії» на сучасному етапі.  2 1   

14. 

Інтелектуальна історія. Міждисциплінарність в інтелект-
туальній історії. Розділи інтелектуальної історії. «Нова 
біографічна історія». Історико-біографічний жанр в істо-
ричних дослідженнях. Проблема взаємодії «особистого» 
і «соціального». Колективна біографія. Співвідношення 
мікро- і макроаналізу. «Людина другого плану» в історії 
як методологічна і дослідницька проблема. «Нова 
культурна історія». Характерні риси нового підходу. 
Критика історії ментальностей. «Нова культурна історія» 
і складність визначення поняття культура.  
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Консультації   2  
Модульна  контрольна  робота 2  1   
ВСЬОГО 14 14 2 60 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 14 год. 
Семінари – 14 год. 
Самостійна робота – 60 год. 
Консультації – 2 год. 
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