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1. Тлумачальная запіска 

Тыпавая вучэбная праграма новага пакалення па вучэбнай дысцыплне 
«Сацыяльна-культурная антрапалогія» (далей СКА) прызначана для 
кіраўніцтва у сваёй дзейнасці выкладчыка і студэнта. Яе характэрнымі 
рысамі з'яўляюцца: абноўлены з улікам апошніх дасягненняў навукі змест, 
узмацненне ўвагі на кампетэнтнасным падыходзе ў навучанні, значнае 
павялічэнне ролі і долі самастойнай работы студэнта, выкарыстанне 
сучасных інавацыйных педагагічных тэхналогій. У межах супрацоўніцтва 
выкладчыка і студэнта праграма выконвае ролю дапаможніка ў набыцці і 
назапашванні ведаў, інфармацыйных і практыкаарыентаваных 
жыццядзейных уменняў, аналітычных навыкаў. 

Асноўнымі мэтамі сацыяльна-гуманітарнай падрыхтоўкі студэнтаў ва 
ўстановах вышэйшай адукацыі выступаюць фарміраванне і развіццё 
сацыяльна-асобасных кампетэнцый, заснаваных на гуманітарных 
ведах, эмацыйна-каштоўнасным і сацыяльна-творчым вопыце і якія 
забяспечваюць рашэнне і выкананне грамадзянскіх, сацыяльна-
прафесійных, асобасных задач і функцый. 

Сфармаванасць у выпускніка сацыяльна-асобасных кампетэнцый 
спрыяюць развіццю сацыяльна-прафесійнай кампетэнтнасці як 
інтэграванага выніку адукацыі ваўстановах вышэйшай адукацыі. 

Асноўныя мэты выкладання дысцыпліны дысцыпліны 
«Сацыяльна-культурная антрапалогія»: 
• садзейнічанне фармаванню гарманічнай асобы і навукова 
абгрунтаванага светапогляду; 
• стварэнне ўяўленняў аб найбольш агульных заканамернасцях эвалюцыі 
стратэгій жыццяздольнасці, сацыяльнай стратыфікацыі, спосабаў 
патрымання сацыяльнага кантролю, шлюбна-сямейных адносінаў, 
рэлігійнага жыцця, сістэм камунікацыі і т.д.; 
• садзейнічанне тлумачэнню прычын і апісанню канкрэтных праяў 
адзінства і шматвобразнасці чалавецтва ў гістарычнай перспектыве; 
• фармаванне асобы студэнта як грамадзяніна, этнічна талерантнага, з 
глыбокім разумением сутнасці этнічных працэсаў; 
• фармаванне здольнасці да крэатыўнага і крытычнага мыслення ў 
сацыяльна-пераўтваральнай і прафесійнай дзейнасці, станаўленне сучаснага 
стылю навукова-практычнага мыслення. 

Задачы вывучэння дысцыпліны: 

• даць студэнтам глыбокія веды тэарэтычных асноў сацыяльна-
культурнай антрапалогіі, выдзяляючы яе спецыфіку, раскрываючы 
прынцыны суадносінаў метадалогіі і метадаў антрапалагічнага пазнання; 



• даць студэнтам сістэмныя веды аб традыцыях сацыяльнай 
арганізацыі і культурнай шматвобразнасці народаў свету; 
• пазнаёміць з асноўнымі аспектам! стратэгій жыццязабеспячэння, 
формах сацыяльнага кантролю і эканамічных адносінаў, традыцыях 
рэлігійнага жыцця і сістэмах камунікацый, прадэманстраваць іх 
асаблівасці ў сусветным кантэксце; 
• сфарміраваць у студэнтаў навукова-даследчыя і практычныя навыкі; 
• садзейнічаць падрыхтоўцы шырока адукаваных, творчых, з 
крытычным мысленнем спецыялістаў, здольных да аналізу і 
прагназаванню складаных этнічных працэсаў і авалоданню методыкай 
правядзення антрапалагічных даследаванняў. 

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен ведаць: 
• метадалагічныя прынцыпы сацыяльна-культурнай антрапалогіі; 
• асноўныя характарыстыкі базавых стратэгій жыццязабяспечання; 
• найважнейшыя формы эвалюцыйнай і культурнай разнастайнасці 
арганізацыі кантроля над рэсурсамі, вытворчасці, абмена і 
пераразмеркавання; 
• найважнейшыя тэндэнцыі эвалюцыі сацыяльнай і гендэрнай 
стратыфікацыі; 
• базавыя характарыстыкі гістарычных формаў арганізацыі палітычнай 
улады і сацыяльнага кантролю; 
• функцыі і культурную варыятыўнасць шлюбу, сям'і і сістэм сваяцтва; 
• функцыі і гістарычныя формы арганізацыі рэлігійных культаў; 
• змест культурнай разнастайнасці форм камунікацыі; 
• функцыі і тыналагічныя рысы гістарычных форм існавання мастацтва; 
• асноўныя гістарычныя формы, змест і настунствы трансфармацыйных 
працэсаў. 

Студэнт павінен умець: 
• арыентавацца і ідэнтыфіцыраваць асноўныя гістарычныя формы 
культурнай разнастайнасці чалавецтва; 
• ацэньваць трансфармацыйныя нрацэсы ў сучасным свеце з пазіцый і 
метадалагічных нрынцыпаў і зместу сацыяльна-культурнай антрапалогіі; 
• характаразаваць роль і значэнне культуры беларускага народа ў кантэсце 
культурнай варыятыўнасці чалавецтва; 
• аргументавана супрацьстаяць праявам ксенафобіі, этнацэнтрызма, 
шавінізма і расізма; 
• ужываць на практыцы разнастайныя метады антраналагічных 
даследаванняў. 

Структура зместа вучэбнай дысцыпліны 
Структураванне зместа вучэбнай дысцыпліны здзяйсняецца праз 

выдзяленне ў ім узбуйненных дыдактычных адзінак (модуль, раздзел). 
• уводзіны ў дысцыпліну; 



• модулі (раздзелы); 
• тэмы вучэбных заняткаў; 
• заключэнне. 
ГІа кожным вучэбным модулі (раздзеле) у адпаведнасці з яго мэтамі і 

задачам! па фармаванню і развіццю ў студэнтаў канкрэтных кампетэнцый 
выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца і рэалізуюцца пэўныя педагагічныя 
тэхналогіі. У ліку найбольш перспектыўных і эфектыўных сучасных 
інавацыйых адукацыйных сістэм і тэхналогій, якія дазваляюць рэалізаваць 
сістэмна-дзейнасны кампетэнтнасны падыход у навучальна-выхаваўчым 
працэсе, трэба вылучыць: вучэбна-метадычныя комплексы; варыятыўныя 
мадэлі самастойнай працы студэнтаў, блочна-модульныя, модульна-
рэйтынгавыя і крэдытныя сістэмы, інфармацыйныя тэхналогіі, методыкі 
актыўнага навучання. 

За аснову структуры тыпавой праграмы ўзяты модуль, які ўяўляе сабой 
узбуйненую і цэласную дыдактычную адзінку працэса навучання і зместа, які 
мае адносна завершаны характар. 

Метады (тэхналогіі) навучання 
У ліку эфектыўных педагагічных методык і тэхналогій, якія 

садзейнічаюць прыцягненню студэнтаў да пошуку і кіраўніцтва ведамі, 
набыццю вопыта самастойнага вырашэння разнастайных задач, патрэбна 
вылучыць: 

• тэхналогіі праблемна-модульнага навучання, 
• тэхналогіі вучэбна-даследчай дзейнасці, 
• праектныя тэхналогіі, 
• камунікатыўныя тэхналогіі (дыскусія, прэсканферэнцыя, 

мазгавы штурм, вучэбныя дэбаты і іншыя актыўныя формы і 
метады), 

• гульневыя тэхналогіі, у рамках якіх студэнты ўдзельнічаюць у 
дзелавых, ралявых, імітацыйных гульнях, і інш.). 

Для кіраўніцтва вучэбным працэсам і арганізацыі кантрольна-
ацэначнай дзейнасці педагогам рэкамендуецца выкарыстоўваць 
рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы ацэнкі вучэбнай і даследчай 
дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі самастойнай работы, вучэбна-
метадычныя комплексы. 

Мэтазгодна ўкараняць у практыку правядзення семінарскіх і 
практычных заняткаў методыкі актыўнага навучання, дыскусійныя 
формы ў мэтах фармавання сучасных сацыяльна-асобасных і сацыяльна-
прафесійных кампетэнцый выпускніка ўстановы вышэйшай адукацыі. 

Самастойная работа студэнтаў 
Самастойная работа студэнтаў - мэтанакіраваная вучэбная дзейнасць 

студэнтаў, якая здзяйсняецца пад непасрэдным ці апасрэдаваным 
кіраўніцтвам выкладчыка. 



Мэтай самастойнай работы студэнтаў з'яўляецца павышэнне 
канкурэнтназдольнасці выпускнікоў установаў вышэйшай адукацыі праз 
фармаванне ў іх кампетэнцый самаадукацыі. 

Кампетэнтнасны падыход прадугледжвае ўзмацненне 
практыкаарыентаванасці адукацыйнага працэса і ролі самастойнай дзейнасці 
студэнтаў па вырашэнні задач і сітуацый, якія імітуюць сацыяльна-
прафесійныя праблемы. Самастойная работа студэнтаў прадугледжвае 
выкананне кантрольных работ, падрыхтоўку рэфератаў, азнаямленне з 
навуковай, навукова-папулярнай, хрэстаматыйнай літаратурай, напісанне эсэ, 
курсавых работ, аналіз канкрэтных сітуацый і інш. 

Рэкамендуемыя формы кантроля 
Для дыягностыкі кампетэнцый, выяўлення вучэбных дасягненняў 

студэнтаў пры прамежкавым і выніковым ацэньванні (экзамен) 
рэкамендуецца выкарыстоўваць: 

• тэсты; 
• комплексныя кантрольныя работы з рознаўзроўневымі 

заданнямі; 
• экзамен. 

Вывучэнне дысцыпліны «Сацыяльна-культурная антрапалогія» 
максімальна разлічана на 154 гадзін, ў т.л. аўдыторных 72 гадзіны (44 
лекцый, 28 семінарскіх). 



2. Прыкладны вучэбна-тэматычны план 
Агульн 

ая 
У тым ліку 

Назва модуля, тэмы 

колька 
сць 

гадзін 
па 

модуле 

Лекцыі Практыч-
ныя 

заняткі 

Модуль I. 
1. Антрапалогія і праблема вывучэння 
культуры 

32 22 10 

1.1 Антрапалогія: агульная характарыстыка 
ДЫСЦЫПЛІНЫ 

2 2 

1.2 Канцэпцыя культуры 4 2 2 
1.3 Развіццё антрапалагічнай тэорыі 24 16 8 
1.4 Метады антрапалагічных даследванняў 2 2 
Модуль II. 
2. Культура жыццязабеспячэння 

8 4 4 

2.1 Стратэгіі здабывання ежы 4 2 2 
2.2 Эканамічныя сістэмы 4 2 2 
Модуль III. 
3. Сваяцтва, шлюб, сям'я, сацыялізацы 

10 6 4 

3.1 Сваяцтва 4 о Z. 2 
3.2 Шлюб І сям'я 4 2 2 
3.3 Сацыялізацыя 2 7 

Модуль IV. 
4. Культура І сацыяльны парадак 

8 4 4 

4.1 Сацыялъная стратыфікацыя 4 2 9 

4.2 Палітычная арганізацыя і сацыяльны 
кантроль 

4 2 2 

Модуль V. 
5. Культура сімвалічнага выяўлення 

10 6 4 

5.1 Культура і камунікацыя. Мова 4 2 2 
5.2 Рэлігія 4 2 2 
5.3 Мастацтва 2 2 
Модуль VI. 
6. Сацыяльна-культурная антрапалогія і 
сучасныя праблемы чалавецтва 

4 2 2 

6.1 Культурныя змены 2 2 
6.2 Антрапалогія і сучасныя праблемы 
чалавецтва 

2 2 

Усяго: 72 44 28 



3. Змест вучэбнай дысцыпліны 
«Сацыяльна-культурная антрапалогія» 

МОДУЛЬ 1. 

1. Антрапалогія і праблема вывучэння культуры 
1.1. Антрапалогія: агульная характарыстыка дысцыпліны 

Вызначэнне антрапалогіі як навуковай дысцыпліны. Чалавецтва як 
аб'ект антрапалагічнага вывучэння. Асноўныя метадалагічныя прынцыпы 
антрапалогіі. Універсалізм як адлюстраванне культурна-біялагічнага 
адзінтсва чалавецтва. Прынцып халізма - цэласнага падыходу да вывучэння 
чалавечага існавання. Прынцып адаптыўнасці - разгляд культуры як сродка 
прыстасавання чалавека да навакольнага асяроддзя. Культурны рэлятывізм 
як форма зацвяржэння каштоўнасці кожнай культуры. 
Галіны антрапалогіі. Розныя традыцыі вызначэння структуры антраналогіі. 
Фізічная (біялагічная) антрапалогія. Палеаантрапалогія. Прыматалогія. 
Вывучэнне біялагічнай разнастайнасці чалавецтва. 
Лрхелогія. Класічная археалогія. Антраналагічная археалогія. Дагістарычная 
археалогія. Гістарычная археалогія. 
Антрапалагічная лінгеістыка. Дыкрыптыўная лінгвістыка. Гістарычная 
лінгвістыка. Этналігвістыка. Соцыёлінгвістыка. 
Сацыяльна-культурная антрапалогія. Этналогія. Этнаграфія. 
Месца антрапалогіі ў сістэме сацыяльных навук. 

1.2. Канцэпцыя культуры 
Антрапалагічны падыход да феномена культуры. Вызначэнне культуры. 
Рэлятывізм як базавы антрапалагічны прынцып вызначэння феномена 
культуры. Культура як рэзультат дзейнасці чалавека і як працэс гэтай 
дзейнасці: эвалюцыя разумения культуры. Складовыя часткі культуры: 
матэрыяльныя аб'екты, ідэі і каштоўнасці, мадэлі паводзінаў. 
Культурныя нормы. Культуры і субкультуры. 
Культура як вынік навучання. Працэсы інкультурацыі. Суадносіны 
значэння навучання і інстынктаў у чалавечых паводзінах. Разнастайнасць 
формаў навучання. 
Культура і біялогія чалавека. Базавыя патрэбнасці чалавечага існавання. 
Культурныя варыяцыі разумения нормы чалавечага цела. 
Змены у культуры. Уиутраныя і знешнія механізмы культурных зменаў. 
Адкрыцці. Іх роля у традыцыйиым і тэхналагічна складаным грамадствах. 
Дыфузіі. Дыфузіі як галоўны рухавік кульутрных зменаў. 
Успрыняцце культурных адрозненняў. Этнацэнтрызм. Вытокі 
этнацэнтрызма. Шавінізм. Культурны рэлятывізм. Метадалагічныя і этычныя 
аспекты культурнага рэлятывізма. 
Універсальныя элементы культуры. Эканамічная сістэма. Шлюб і сям'я. 
Сацыяльны кантроль. Звышнатуральныя ўяўленні. Сістэма камунікацыі. 



Культура як форма адаптацыі. Адаптыўнасць як прадумова рассялення 
чалавецтва. Адаптыўна істотныя і адаптыўна нейтральныя кампаненты 
культуры. 
Культура як інтэграванае цэлае. Аналогіі з арганізмамі. Кампаненты 
кульутры і іх функцыі. 
Стадыяльныя тьты культуры. Дробнамаштабныя і вялікія грамадства. 
Дэмаграфічныя, тэхналагічныя, сацыяльныя і камунікатыўныя параметры 
дробнамаштабных і вялікіх грамадстваў. 

1.3. Развіццё антрапалагічнай тэорыі 
Лнтрапалагічныя ідэі на Старажытным Усходзе і ў Антычным Свеце. 
Антрапалагічныя канцэпцыі Старажытнага Егіпту і Бібліі. Канцэпцыя 
"залатога веку" Гесіода. Ідэя антрапасоцыягенеза ў Дэмакрыта. 'Теграфічны 
дэтэрмінізм" Гіпакарата. Антрапалагічныя погляды Тацыта. Ідэі пргарэса ў 
Лукрэцыя Кара. 
Антрапалагічныячныя веды ў сярэднявечнай Еўропе. Прагматычнае 
разумение ведаў аб народах у Канстанціна Парфірагенета. "Кніга Марка 
Пола" і яе уплыў на еўрапейскую навуковую думку. 
Лнтрапалагічная думка ў XVI - першай палове XIX cm. Значэнне Вялікіх 
геаграфічных адкрыццяў. Канцэпцыя "шчаслівага дзікуна". П.Мартір, 
М.Мантэнь, Ж.Ж.Русо, Д.Дідро. Ідэі сацыяльнага прагрэса. Д.Віко. 
Ж.Кандарсэ. А.Фергюсан. Й.Гердэр і яго канцэпцыя натуральнага 
паходжання моваў. Асноўныя ідэі міфалагічнай школы. 
Эвалюцыянізм. Навуковыя прадумовы і асноўныя пастулаты. "Стыхійныя 
думкі" А.Бастыяна. Матчыннае права па І.Бахофену і Дж.Макленану. 
"Першабытныя часы" і "Пачаткі цывілізацыі" Дж.Лебока. Арганістычная 
тэорыя Г.Спэнсэра. Канцэпцыя прагрэсу Э.Тайлара. Дж.Фрэзер як 
эвалюцыяніст і папулярызатар. Паняцце перажытку. Анімістычная 
канцэпцыя паходжання рэлігіі. Перыядызацыя прагрэса чалавецтва ў 
Л.Моргана. Перыядызацыя развіцця сямейных адносінаў. Л.Морган і 
марксізм. 
Дыфузіянізм. Сутнасць канцэпцыі. Вытокі: Ф.Ратцэль. Культурная 
марфалогія Л.Фробеніуса. "Культурнае кола" Ф.Гребнера. Тэорыя 
"прамонатэізма" В.Шміта. 'Тіпердыфузіянізм" Г.Сміта і Э.Пэры. 
Амерыканскі дыфузіянізм: Ф.Боас, К.Уіслер, Р.Лінтан. Балканскі 
дыфузіянізм: І.Цвііч. Датскі дыфузіянізм: К.Біркет-Сміт і К. Расмусэн. 
Міфацыянізма Тэ Рангі Хіраа (П.Бак). Неадыфузіянізм Г.Чайлда і 
Т.Хейердала. 
Школа Э.Дюркгейма. Э.Дюргейм і яго вучні: М.Мос, Р.Герц, М.Гранэ, 
А.Юбэр, М.Грыёль, М.Хальбвакс. Канцэпцыя калектыўных уяўленняў 
Э.Дюркгейма. Э.Дюркгейм аб паходжанні класіфікацыі паняццяў і рэлігі. 
М.Мос аб ранніх формах абмену і "тэхніках цела". Л.Леві-Бруль і яго 
канцэпцыя "прымітыўнага ладу мыслення. Сацыяльныя структуры 
Л.Дзюмона. 



Функцыяналізм. Крытыка эвалюцыянізма і дыфузіянізма Б.Маліноўскім. 
Ідэя "халізма". Тэорыя патрэбнасцяў. Б.Маліноўскі аб ўзаемасувязі традыцыі 
і экалогіі. "Прагаматычная" канцэпцыя рэлігіі. Класіфікацыя 
антрапалагічных навук А. Радкліфа-Браўна. Асноўныя палажэнні 
структурнага функцыяналізма А.Радкліфа-Браўна. Класічны функцыяналізм 
Э.Эванса-Прытчарда: новы погляд на сваяцтва і ўзнікненне палітычнай 
антрапалогіі. Сувязь функцыяналізма з каланіялізмам. Другая хваля 
функцыяналізму: М.Глюкман, Э.Ліч, Р.Фірс, М.Фортес, М.Шрынівас. Крызіс 
функцыяналізму: "Дзённік" Маліноўскага і антыкаланіяльны рух. 
Структуралізм. К.Леві-Строс аб развіціі культуры і грамадства. 
Метадалогія К.Леві-Строса. Прынцып "бінарных апазіцій". Вывучэнне 
сістэмаў сваяцтва. Уплыў структурных лінгвістаў (Ф. дэ Сасюр, Р.Якабсан, 
Н.Трубяцкі) і філолагаў-фалькларыстаў (У.Проп, М.Бахцін). 
Пстарычны партыкулярызм. Ідэяграфічны метад Ф.Боаса. Ф.Боас аб 
палевых этнаграфічных даследваннях. Стварэнне амерыканскай антрапалогіі. 
Прынцып культурнага рэлятывізма. Істота культуры А.Кробера і 
акультурацыя М.Херсковіца. Р. Лоуі і яго "Гісторыя этаналагічнай думкі". 
Школа "культура і асоба". Вытокі. Этнаграфічныя сюжэты ў З.Фрэйда. 
Спапучэнне псіхааналізу і антрапалогіі: А.Кардзінер, Р.Лінтан і Г.Рахейм. 
"Патэрны культуры" Р.Бенедзікт. М.Мід і даследванне культуры дзяцінства. 
Антрапалогія другой половы 20 ст. Л.Уайт і неэвалюцыйная рэвалюцыя у 
амерыканскай антрапалогіі. "Энергетычная канцэпцыя" Л.Уайта. 
Полілінейны эвалюцыянізм Дж.Сцюарта. Культурны матэрыялізм М.Харыса. 
Канцэпцыя правадырства Э.Сэрвіса і М.Салінза; іх дыскусія з М.Фрыдам. 
Матэмізацыя антрапалогіі, пошукі статыстычных заканамернасцяў. 
Дж.Мэрдак і вывучэнне карэляцыі сацыяльных структур. В.Тэрнер: рытуал і 
яго сымболіка. М.Дуглас. 
Постмадэрністская антрапалогія: Х.Майнер і "Культура Накірэма". 
Сімвалічная антрапалогія К.Гірца як вытокі пастмадэрнізму. Дж.Кліффард, 
Дж.Маркус, М.Фішэр, Т.Асад. Літаратурная крытыка антрапалагічных 
тэкстаў. Крытыка постмадэрнізму: Э.Гелнер. 
Кагнітыўная антрапалогія: канцэпцыя "эмнага" і "этнага" К.Пайка, 
С.Тайлар і Р.Дандрадэ. 
Посткаланіяльныя даследванні: Э.Саід, Л.Вульф і А.Ападураі. 
Руская і савецкая антрапалагічныя традыцыі. Міклуха-Маклай. Гэорыя 
перажыткаў М.Кавалеўскага. Супрацоўніцтва з Ф.Боасам у межах 
Джэзупаўскай экспедыцыі У.Йохельсона, У.Багараза і Л.Штэрнберга. 
А.Чаянаў і стварэнне эканамічнай антрапалогіі. Марфалогія казкі У.Пропа. 
Карнавальная культура М.Бахціна. Культурна-гаспадарчыя тыпы. Тэорыі 
этнасу: С. Шыракагорава, Л. Гумілёва і Ю.Брамлея. Сучасная расійская 
этналагічная думка. 

1.4. Метады антрапалагічных даследванняў 
Асноўная этапы рэалізацыі навуковага праекта. Вызпачэнне праблемы. 
Выбар працэдуры даследвання. Збор, аналіз і інтерпрэтацыя дадзеных. 



Арганізацыйнае і матэрыяльнаае забеспячэнне палявых даследванняў. 
Асноўныя формы палявых этнаграфічных работ, Непарэднае назіранне. 
Інтэрв'ю. Картаграфаванне. Аўдыё- і відэа фіксацыя. Збор калекцый. 
Этычныя і псЬсалагічныя праблемы пры правядзенні палявых 
даследванняў. Феномен культурнага шоку. Бікультуралізм. 

МОДУЛЬ II. 
2. Культура жыццязабеспячэння 

2.1. Стратэгіі здабывання ежы 
Асяроддзе і тэхналогія. Аб'ектыўныя межі інтэнсіўнасці выкарыстання 
асяроддзя. 
Гістарычныя тыпы стратэгій здабывання ежы. 
Спажываючыя стратэгіі. Паляўніцтва і збіральніцтва. Тыповыя рысы 
грамадства паляунічых і збіральнікаў. Нізкая шчыльнасць насельніцтва. 
Кантроль над колькасцю насельніцтва. Качавы лад жыцця. Грамада-абшчына 
як базавая саыяльная адзінка грамадства. 
Вытворчыя стратэгіі Феномен неалетычнай рэвалюцыі. Культурныя 
наступствы неалетычнай рэвалюцыі. 
Ручное земляробства. Тэхналогіі ручнога земляробства. Падзел працы і яго 
уплыў на сацыяльныя адносіны. 
Пастаралізм. Трансхуманцыя (напоўаседлае жывелаводства) і намадізм. 
Сацыяльная структура настаралісткіх грамадстваў. 
Рольнае (інтэнсіўнае) земляробства. Тэхналогіі рольнага земляробства 
Выкарыстанне ўгнаенняў і ірыгацыі. Сацыяльныя наступствы узнікненнея 
рольнага земляробства. Селянства. 
Індустрыяльныя спосабы вытворчасці пардуктаў харчавання. Вытокі 
індустрыяльнай вытворчасці нрадуктаў харчавання. Рынкавы характар 
вытворчасці. Выкарыстанне сучасных тэхналогій. Скарачэнне занятых у 
вытворчасці нрадуктаў харчавання. 

2.2. Эканамічныя сістэмы 
Прыродныя рэсурсы. Агульная характарыстыка. Гістарычныя формы 
кантролю над рэсурсамі. Кантроль над рэсурсамі ў грамадствах паляўнічых і 
збіральнкаў. Рэсурсы ў пастаралісткіх грамадствах. Выкарыстанне рэсурсаў у 
ручных земляробаў. Узнікненне нрыватнай уласнасці на рэсурсы. 
Вытворчасць. Формы арганізацыі вытворчасці. Натуральная гаспадарка. 
Падзел працы. Палавы падзел працы. Узроставы падзел працы. Працоўная 
спецыялізацыя. Падзел працы і тыпы фамадскай салідарнасці. 
Размеркаванне. Просты абмен. Збалансаваны абмен. Сістэма Кула як 
прыклад збалансаванага абмену. Неэквівалентны абмен. Пераразмеркаванне. 
Феномен бігмэнства. Калым. Потлач. Рынкавы абмен. Узнікнененне грошаў. 
Формы араганізацыі рынкавага абмену. 



3. Сваяцтва, шлюб, сям'я, сацыялізацыя 

3.1. Сваяцтва 
Вызначэнне сваяцтва. Суадносіны культурных і біялагічных аспектаў. 
Кроўнае сваяцтва і сваяцтва праз шлюб. Фіктыўнае свацтва. Вертыкальныя і 
гарызантальныя функцыі сваяцтва. Графічныя дыяграмы сваяцтва: 
эскімоская, гавайская, іракезская, амаха, кро і суданская. 
Прынцыпы класіфікацыі сваяцтва. Улік пакаленняў, палавых прыкметаў, 
узросту, сацыяльных умоваў, памеру сямЧ. 
Сваяцкія групы. Унілінейныя групы. Патрылінейныя групы. Матрылінейныя 
групы. Тыпы ўнілінейных сваяцкіх груп. Лініджы. Кланы. Фратрыі. Паловы. 
Білінейныя сваяцкія групы. Кагнатычныя сваяцкія групы. 

3.2. Шлюб і сям'я 
Дэфініцыі шлюбу I сямЧ. Базавыя характарыстыкі шлюбу і сямМ. Шлюб як 
сацыяльна дазволены сэксуальны саюз. Стабільнасць шлюбу. Сумеснаць 
пражывання. 
Функцыі шлюбу I сям Ч. 
Правілы заключэння шлюбу. Універсальнае табу інцэста. Навуковыя 
гіпотэзы паходжання забароны іцэсту. Экзагамія і эндагамія. Сацыяльна 
пажаданыя формы шлюбных саюзаў: кроскузэнны шлюб, сарарат і левірат. 
Колькасць супругаў. Монагамія і полігамія. Палігінія. Паходжанне налігініі. 
Эканмічнае становішча жанчыны ў палігінным грамадстве. Сродкі 
абмежавання спаборніцтва паміж жанчынамі ў палігінным грамадстве. 
Паліандрыя. 
Экнамічныя аспекты заключэння шлюбу. Калым. Адпрацоўкі за нявесту. 
Пасаг. Абмен жанчынамі. Маёмасны ўзаемаабмен. 
Тыпы сямЧ па лакалізацыі жыхарства. Неалакальнае, патрілакальнае, 
матрілакальнае, авункулакальнае, амбілакальнае жыхарства. 
Тыпы струтуры сем^яу. Вялікая сям'я. Нуклеарная сям'я. 

3.3. Сацыялізацыя 
Сацыялізацыя і інкультурацыя. 
Светапогляд і каштоўнасці. Культурныя арыентацыі і адаптацыйная 
стратэгія. Светапогляд. Прыродны (натуральны) і урбаністычны светапогляд. 
Каштоўнасці. Базавыя каштоўнасці. Дынаміка змянення каштоўнасцей. 
Лсоба. Тыпы асобы. Мадальная асоба. Девіянтныя паводзіны. Вызначэнне 
адхіленняў у паводзінах. Адхіленні ў культурным кантэксце. 
Сацыялізацыя на працягу жыццёвага цыклу. Выхаванне дзяцей. Абрады 
пераходу (ініцыяцыі). Асаблівасці мужчынскіх і жаночых ініцыяцый. 
Адукацыя як соцыёкультурны феномен. Нефармальная і фармальная 
адукацыя. Адукацыя і эканамічнае развіццё. Адукацыя і традыцыйныя 
каштоўнасці. Сацыялізацыя ў сталым ўзросце. Прыстасаванне да зменаў 
жыццёвага цыклу. Прыстасаванне да зменаў асяроддзя. 



4. Культура І сацыяльны парадак 

4.1. Сацыяльная стратыфікацыя 
Крытэрыі вмярэння сацыяльнай няроўнасці. Багацце. Улада. Прэстыж. 
Пстарычныя формы сацыяльнай стратыфікацыі. 
Эгшіітарныя грамадстеы. Індывідуальныя адрозненні у эгалітарным 
грамадстве. Эгалітарнасць як сродак адаптацыі. 
Рангавыя грамадстеы. Престыж і прывілеі у рангавым грамадстве. Сімвалы 
діференцыяцыі у рангавым грамадстве. 
Стратіфікаваныя грамадстеы. Стратыфікацыя як вынік неалетычнай 
рэвалюцыі. Сацыяльная мабільнасць у стратыфікаваным грамадстве. Набыты 
І прадпісаны статус. Гістарычныя тыпы стратыфікаваных грамадствау: 
рабства, касты, саслоў'е і класы. Каставыя сістэмы. Індыйскае грамадства як 
прыклад каставай сістэмы. Феадальныя грамадства Еўропы як прыклад 
саслоунага грамадства. Класавыя грамадствы. Тэорыі сярэдняга класу. 
Графічныя схемы стратыфікацыі. Грамадствы ЗША і СССР як прыклады 
класавых сістэмаў. 
Палавая стратыфікацыя. Сексуальная субардзінацыя. 
Тэорыі стратыфікацыі. Функцыяналістскі падыход. Тэорыя канфлікта. 

6,2. Палітычная арганізацыя і сацыяльны кантроль 
Крытэрыі ступені развіцця палітычнай арганізацыі. Ступень выяўленасці 
налітычных структураў. Улада. Палітычная інтэграцыя. 
Пстарычныя тыпы палітычнай арганізацыі. 
Ацэфальныя грамадства. Абшчыны. Узровень палітычнай інтэграідыі. 
Працэдура прыняцця палітычных рашэнняў. Адсутнасць спецыялізаваных 
палітычных роляў. Плямёны. Пан-трайбалісткі механізм палітычнай улады. 
Улада і сваяцтва. 
Правадырства. Індывідуалізацыя палітычнай улады. Звышнатуральныя 
ўяўленні і палітычная ўлада. 
Дзяржавы. Базавыя прыкметы дзяржавы. Дзаражава і сацыяльны кантроль. 
Дзяржаўная ідэялогія. Спецыялізацыя палітычных роляў. 
Сацыяльны кантроль. Сацыяльныя нормы. Пазітыўныя і негатыўныя 
санкцыі. 
Нефармальныя сродкі сацыяльнага кантролю. Сацыялізацыя. Грамадская 
думка. Грунавы сваяцкі кантроль. Сістэма ўяленняў пра звышнатуральны 
кантроль. 
Фармальныя сродкі сацыяльнага кантролю. Рады старэйшын. Ардаліі. 
Прысягі. Суды і кадыфікаване права. 



5. Культура сімвалічнага выяўлення 

5.1. Культура і камунікацыя. Мова 
Прырода моеы. Вызначэнне мовы. Моўная разнастайнасць чалавецтва. 
Феномен камунікацыі. Камунікацыя ў жывельным свеце. Адкрытыя і 
закрытыя сістэмы камунікацыі. Спецыфіка камунікацыі ў чалавечым 
грамадстве. 
Структура мовы. Фанэтыка. Марфалогія. Граматыка. 
Мова і культура. Узаемаўплыў культуры і мовы. Гіпотэза Сэпіра-Уорфа. 
Канцэпцыя К.Пайка. Моўныя тэорыі Б.Маліноўскага і В.Гудэноха. 
Соцыёлінгвістыка. Феномен дзвухмоўя. Дыялекты. Арга. Піджыны і 
крэольскія мовы. 
Невербальный сродкі камунікацыі. 

5.2. Рэлігія 
Вызначэнне рэлігіі. Праблемы вызначэння рэлігіі, рэлігійных паводзінаў, 
звышнатуральнага урозных кульутрах. Рэлігія і магія. Чараўніцтва. 
Функцыі рэлігі. 
Сацыяльныя функцыі рэлігіі. Рэлігія як форма сацыяльнага кантролю. 
Рэлігія як форма вырашэння канфліктаў. Рэлігія як сродак умацавання 
групавой салідарнсаці. 
Псіхалагічныя функцыі рэлігіі. Кагнітыўная функцыя рэлігіі. 
Эмацыянальная функцыя рэлігіі. 
Тыпалогія рэлігійных культаў. Індывідуалісткія культы. Феномен візіянізма. 
Шаманізм. Абшчынныя культы. Татэмізм. Абрады пераходу. Абрады 
салідарнасці. Эклезіясітычныя культы. 
Рэлігія і перамены. Сучасныя мадэрнізацыйныя культы. 

5.3. Мастацтва 
Вызначэнне мастацтва і мастацкага працэса. 
Сацыяльныя функцыі мастацтва. Мастацтва як сродак эстэтычнага 
задавальнення. Мастацтва як форма умацавання грамадскай салідарнасці. 
Віды мастацтва. 
Выяуленчае мастацтва. Графіка і пластыка. 
Музыка. Этнамузыкалогія як крос-культурнае вывучэнне музыкі. 
Танец. Функцыі танцавальнага мастацтва. Танец і іншыя аспекты культуры. 
Вербальныя формы мастацтва. Міфы. Фальклор. 
Пстарычныя формы мастацтва. Феномен першабытнага сінкрэтызма. 
Прафесіяналізацыя мастацтва ў стратыфікаваных грамадствах. Вылучэнне 
мастацтва ў самастойнаю галіну дзейнасці. Мастацтва ў сучасным 
гарамадстве. 



МОДУЛЬ VL 
6. Сацыяльна-культурная антрапалогія і сучасныя праблемы 

чалавецтва 

6.1. Культурныя змены 
Адкрыцці. Адкрыцці і інавацыі. 
Дыфузіі. Тыпалогія працэсса дыфузіі. Селектыўнасць. Узаемаабмен. 
Мадыфікацыя запазычанняў. Верагоднасць запазычанняў. Варыятыўнасць 
дыфузійнага працэсу. 
Акулыпурацыя. Культурныя змены і сацыяльная няроўнасць. Свабода 
выбару ў сітуцыі акультурацыі. "Ланцуговая рэакцыя" культурных зменаў. 
Культурныя межы. Механізы падтрымкі культурных межаў: мова, стыль 
адзення, стыль харчавання. 
Мадэрнізацыя. Прыкметы мадэрнізацыі. Эканамічная мадэрнізацыя і змены 
ў сацыяльных і палітычных інстытутах грамадства. 
Мадэрнізацыя і асоба. Базавыя рысы асобы мадэрнізаванага грамадства. 
Гатоўнасць да перамен. Інтэнсіўнасць выкарыстання часу. Планаванне 
будучыні. Арыентавансць на стандарты. 

6.2. Антрапалогія і сучасныя праблемы чалавецтва 
Сучасныя праблемы адаптацыі. 
Вызначэнні развітасці і слабаразеітасці. Слабаразвітасць як гістарычная 
з'ява. Формы эканамічнай залежнасці. Транснацыянальныя карпарцыі і іх 
роля ў сучаснай сусветнай эканмічнай сітэме. Феномен глабалізацыі. 
Становішча карэнных народаў. Генацыд і этнацыд. 
Глабальныя экалагічныя праблемы. З'ява парніковага эфекту. 
Лнтрапалогія і вырашэнне актуальных праблемаў развіцця. Прьткладная 
антрапалогія: практыка вырашэння рэальных праблем. Удзел у распраідоўцы 
сацыяльных праграм планавання. Лнтраналогія і гендэрныя даследаванні. 
Прапаганда прыкладной антрапалогіі. 
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Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці 

Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці ажыццяўляецца ў адпаведнасці з 
крытэрыямі ацэнкі ведаў і кампетэнцый студэнтаў па дзесяцібальнай шкале. 

10 (дзесяць) балаў: 
Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай 

праграмы, а таксама па некаторых асноўных пытаннях, якія выходзяць за яе 
межы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае і лагічнае 
выкладанне матэрыялу, уменне рабіць абгрунтаваныя высновы і 
абагульненні; бездакорнае валоданне інструментарыем СКА, уменне 
эфектыўна выкарыстоўваць яго ў вырашэнні навуковых і прафесійных задач; 
здольнасць самастойна і творча выконваць складаныя нестандартныя заданні 
ў рамках вучэбнай праграмы; поўнае і глыбокае засваенне зместу асноўнай і 
дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 
уменне арыентавацца ў асноўных тэорыях і напрамках СКА і аналізаваць іх, 
выкарыстоўваць навуковыя 
дасягненні, звязаныя з іншымі дысцыплінамі; творчая самастойная праца на 
семінарскіх занятках, актыўны творчы ўдзел у групавых абмеркаваннях, 
высокі ўзровень выканання заданняў. 

9 (дзевяць) балау: 
Сістэматызаваныя, глыбокія і ноўныя веды па ўсіх пастаўленых 

пытаннях у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, 
пісьменнае і лагічнае выкладанне адказу на пытанні, уменне рабіць 
абгрунтаваныя высновы і абагульненні; валоданне інструментарыем СКА, 
уменне эфектыўна выкарыстоўваць яго ў вырашэнні навуковых і 
прафесійных задач; здольнасць самастойна і творча выконваць складаныя 
нестандартныя заданні ў рамках вучэбнай праграмы; поўнае засваенне зместу 
асноунай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 
дысцыпліны; уменне арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і кірункаў 
СКА і аналізаваць іх; актыўная самастойная праца на семінарскіх занятках, 
сістэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень выканання 
заданняў. 

8 (восем) балаў: 
Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх пастаўленых 

пытаннях у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, 
пісьменнае і лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць абгрунтаваныя 
высновы І абагульненні; валоданне інструментарыем СКА, уменне 
выкарыстоўваць яго ў вырашэнні навуковых і прафесійных задач; здольнасць 
самастойна выконваць складаныя заданні ў рамках вучэбнай праграмы; 
засваенне зместу асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай 
вучэбнай праграмай дысцыпліны; уменне арыентавацца ў сутнасці асноўных 
тэорый і кірункаў СКА і аналізаваць іх; актыўная самастойная праца на 



семінарскіх занятках, сістэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі 
ўзровень выканання заданняў . 

7 (сем) балау: 
Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай 

праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае, лагічнае 
выкладанне матэрыялу, уменне рабіць абгрунтаваныя высновы і 
абагульненні; валоданне інструментарыем СКА, уменне выкарыстоўваць яго 
ў пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач; свабоднае 
выкананне тыпавых заданняў ў рамках вучэбнай праграмы; засваенне зместу 
асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 
дысцыпліны; уменне арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і кірункаў 
дакментазнаўства і даваць ім аналітычную ацэнку; актыўная самастойная 
праца на семінарскіх занятках, удзел у групавых абмеркаваннях, высокі 
ўзровень выканання заданняў. 

6 (шэсць) балау: 
Дастаткова поўныя і сістэматызаваныя веды ў аб'ёме вучэбнай 

праграмы; выкарыстанне неабходнай навуковай і спецыяльнай тэрміналогіі, 
пісьменнае і лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне абагульняць і рабіць 
абгрунтаваныя высновы; валоданне інструментарыем СКА, уменне яго 
выкарыстоўваць пры вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; здольнасць 
самастойна выконваць тыпавыя заданні ў рамках вучэбнай праграмы; 
засваенне зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 
дысцыпліны; уменне арыентавацца ў сутнасці базавых тэорый і кірункаў 
СКА І даваць ім параўнальную ацэнку; самастойная праца на семінасркіх 
занятках, перыядычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, дастатковы ўзровень 
выканання заданняў. 

5 (пяць) балаў: 
Дастатковыя веды ў аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне 

навуковай тэрміналогіі, пісьменнае і лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне 
рабіць высновы; валоданне інструментарыем і матэрыялам СКА, уменне яго 
выкарыстоўваць у вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; здольнасць 
самастойна выконваць тыпавыя заданні ў рамках вучэбнай праграмы; 
засваенне зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 
дысцыпліны; уменне арыентавацца ў сутнасці базавых тэорый і кірункаў 
СКА І даваць ім параўнальную ацэнку; уменне самастойна працаваць на 
семінарскіх занятках, фрагментарны ўдзел у групавых абмеркаваннях, 
здавальняючы ўзровень выканання заданняў. 

4 (чатыры) балы - залічана: 
Дастатковы аб'ём ведаў у рамках СКА; засваенне зместу асноўнай 

літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; выкарыстанне 
навуковай тэрміналогіі, лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць 
высновы без ІСТОТНЫХ памылак; валоданне інструментарыем і матэрыялам 
ДЗК, уменне яго выкарыстоўваць пры выкананні тыпавых заданняў; уменне 



выконваць тыпавыя заданні пад кіраўніцтвам выкладчыка; умение 
арыентавацца у сутнасці асноуных тэорый і кірункаў СКА і даваць ім ацэнку; 
здавальняючы ўзровень выканання заданняў. 

3 (тры) балы - незалічана: 
Недастаткова поўны аб'ём ведаў у рамках СКА; веданне зместу часткі 

асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 
выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, выкладанне матэрыялу з істотнымі 
фактычнымі і лагічнымі памылкамі; слабое валоданне інструментарыем і 
матэрыялам СКА; няўменне выконваць тыпавыя заданні; няўменне 
арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і кірункаў СКА дысцыпліны; 
пасіўнасць на семінарскіх занятках, нізкі ўзровень культуры выканання і 
афармлення заданняў. 

2 (два) балы - незалічана: 
Фрагментарныя веды ў рамках СКА; веды зместу асобнай літаратуры, 

рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; няўменне выкарыстаць 
навуковую тэрміналогію СКА, наяўнасць у адказе грубых лагічных і 
фактычных памылак; пасіўнасць на семінарскіх занятках; нізкі ўзровень 
культуры выканання і афармлення заданняў. 

1 (адзін) бал - незалічана: 
Адсутнасць ведаў і кампетэнцый ў рамках адукацыйнага стандарту ці 

адмова ад адказу. 


