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Опис дисципліни 

Пропонований курс запрошує педагога-дослідника початкової школи до 

здобуття компетентності розкриття сучасного молодшого школяра як 

особистості на основі антропологічної парадигми перформативного вчинку. 

Згідно з нею особистість виступає не стільки як об'єкт опису і конструювання 

(позаяк її сутність – незбагненна таїна навіть для постнекласичної 

герменевтичної методології), скільки як подія співбуттєвої трансформації  

«програмного агента», запровадженого у систему «цифрової» початкової 

освіти. Сотеріологічна концепція антропології дитячості передбачає 

організацію середовища соборного розпізнавання і вдячного приймання учнем 

початкової школи своєї місії переображення на засадах Слова – 

проповідуваного і художньо означеного. 

Зміст дисципліни ґрунтується на мережевій логіці концептфронтиру – 

мультимодальній і диверсифікованій мережевій комунікаційній системі, яка 

сприяє інтеграції всіх існуючих когнітивних схем системи «реальної 

віртуальності», створюваної сучасними ЗМІ та інтернет-технологіями. 
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Структура курсу 

Год. 

лек./ 

сем 

Тема  Результати навчання Завдання 

2 год. Змістовий модуль 1. 

Людина як предмет 

споглядання 

Тема 1. Сутність і 

ментальна 

концептосфера 

предмету. 

 Безмежна віра в людину і 

можливості її сутнісної 

самореалізації як особистості; 

 готовність до полемічного 

наративу з проблеми і до 

теоретичного обґрунтування 

авторської антропологічної 

концепції.  

Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу для 

полемічного 

наративу. 

2 год. Тема 2. Природа 

людини і людська 

особистість.  

 Розуміння анаґоґічного 

смислу людини – як природи і як 

іпостасі; екзеґетики епістемічної 

дихотомії «індивідуальність – 

особистість»; 

 осмислення 

надіндивідуальних схем 

«олюднення» суб’єкта. 

Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу для 

написання статті. 

2 год. Тема 3. 

Методологічні рівні 

двох традицій в 

антропології. 

 Здатність до відстеження 

смислових паралелей між 

створеними в лабораторних 

умовах ментальними портретами 

homo pedagogicus традиції й 

homo pedagogicus історії та їх 

ілюстраціями у педагогічних 

явищах початкової освіти. 

Участь у 

синектичному 

коучингу. 

4 год. Тема 4. Теорії 

розвитку особистості. 

Наукові школи і 

напрямки в 

антропології. 

 Осмислення існуючих 

антропологічних парадигм, 

концепцій моделей; 

 проєктування соціально-

психологічних  прогнозів у 

розкритті молодшого школяра як 

homo harizmus; 

 здатність до толерантного 

діалогу з представниками різних 

антропологічних шкіл. 

Участь у 

віртуальному діалогу 

в якості 

представників різних 

антропологічних 

шкіл. 

2 год. Тема 5. Подвійна 

детермінація 

розвитку особистості: 

поліфонія свободи. 

 Готовність до ролі попутчика 

у спілкуванні з молодшим 

школярем як «цифровим» 

антропологічним траєктом; 

 здатність до моделювання 

співбуттєвого освітнього 

середовища як а-топічного 

метаксису задля реалізації 

Перформація 

алегоричного, 

тропологічного і 

есхатологічного 

смислів тематичних 

артефактів. 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


компонентів вільного, 

відповідального і креативного 

вчинку. 

6 год. Тема 6. Культурно-

історичне розуміння 

особистості. 

 Осмислення сутності, фаз і 

факторів інкультурації людини; 

 розуміння методологічних 

положень існуючих культурових 

концепцій творчої 

індивідуальності;  

 готовність самостійно 

проєктувати сотеріологічну 

стратегію культуро творчої 

діяльності молодшого школяра 

«цифрової епохи»; 

 проєктування смислових 

колізій антроподіцеї.  

Генерування процесу 

алегоричного, 

тропологічного і 

есхатологічного 

споглядання 

артефактів. Запис 

бліц-інтерв’ю на 

задану тему з його 

наступним 

обговоренням. 

2 год. Тема 7. Етнос і 

культура. 
 Здатність до семасіологічного 

аналізу етнокультурного явища у 

системі початкової освіти; 

 готовність реалізувати 

синестезійне мислення і набутий 

епістемологічний досвід у 

педагогічному дизайні. 

Організація 

віртуального діалогу 

в Лабораторії 

помилок. 

2 год. Тема 8. 

Національний 

дискурс педагогічної 

антропології у 

системі початкової 

освіти. 

 Осмислення національного 

дискурсу педагогічної 

ментальності на прикладах 

«духовних біографій» провідних 

діячів початкової школи. 

Створення 

інтерактивної веб-

карти. 

2 год. Тема 9. Драма 

особистості в 

мистецтві 

XXI століття. 

 Здатність до реалізації ролі 

перформера у герменевтичних 

колах пост- і мета практики; 

 оволодіння стратегіями 

спонукання молодшого школяра 

до перформативного вчинку 

шляхом розпізнавання 

антропологічного смислу 

реалізованих мистецьких 

дискурсів.  

Перформанс в арт-

класі. 

4 год. Тема 10. Поетична 

антропологія.  
 Оволодіння способами 

відображення усієї палітри барв 

багатогранного буття 

особистості задля знаходження 

унікальної грані для кожного 

вихованця. 

Підготовка 

перформансу в арт-

класі. 



4 год. Змістовий модуль 2. 

Антропологія як 

методологія 

педагогіки 

Тема 1.Парадигми 

педагогічної 

антропології. 

 Осмислення хтонічно-

духовних контингенцій у 

професійній діяльності 

сучасного вчителя початкової 

школи; 

 оволодіння стратегіями і 

технологіями організації 

співбуттєвого середовища 

причетности сучасного 

молодшого школяра до 

Божественної сутності в 

суголоссі (синергії) благодаті і 

особистісної свободи. 

Організація 

віртуального діалогу 

в Лабораторії 

помилок. 

2 год. Тема 2. Антропологія 

виховання. 
 Оволодіння педагогічною 

стратегією постдовільної 

мотивації молодшого школяра до 

виховання серця і людських 

чеснот (смиренномудрості, 

справедливості, стриманості і 

мужності); совісної волі і 

віруючої думки.  

Підібрати 

відеоісторію з 

коментуванням 

тропологічного 

смислу 

4 год. Тема 3. Антропологія 

дидактики 
 Осмислення анаґоґічного 

смислу зміни мислення як 

покаяння і любові як найвищої 

форми знання;  

 оволодіння моделями 

смислової і герменевтичної Е-

дидактики у контексті системи 

початкового навчання; 

 здатність до реалізації 

концепцій антропологічного 

наративу і епістемологічної 

синектики; технології 

контекстного навчання. 

Організація 

віртуального діалогу 

в Лабораторії 

помилок. 

2 год. Змістовий модуль 3. 

Онтопедагогіка: 

дихотомія сутності і 

причетності  

Тема 1. Смислові 

колізії 

індивідуалізації 

 Розуміння надіндивідуальних 

схем «олюднення» суб’єкта; 

екзеґетика стратегій епістемічної 

трихотомії: «індивідуаліст – 

індивідуальність – особистість».  

Організація 

віртуального діалогу 

в Лабораторії 

помилок. 

2 год. Тема 2. Герменевтика 

феноменології 

особистості 

 Осмислення герменевтики 

феноменології особистості. 

Участь у цифровому 

анкетуванні 



8 год. Змістовий модуль 4. 

Антропологія 

дитинства 

Тема 1. 

Сотеріологічна 

концепція 

антроподіцеї дитини. 

 Критичний аналіз історичних 

моделей реалізації 

сотеріологічної місії педагога у 

національній школі; 

 розуміння наслідків та 

способів попередження аноміі 

дитинства у сучасному 

нелінійному просторі; 

 осмислення стратегій 

реалізації сотеріологічної 

концепції антроподіцеї у системі 

«цифрової» початкової освіти; 

 готовність до проєктування 

авторської моделі 

антропопрактики метаної (на 

основі архетипів покаяння). 

Організація 

віртуального діалогу 

в Лабораторії 

помилок. 

Участь у цифровому 

анкетуванні. 

10 год. Тема 2. Сучасне 

життєве середовище 

та екологія 

маленької людини. 

 Розрізнення антропологічних 

характеристик «ідеального типу» 

М. Вебера і «соціального 

характеру» Е. Фромма; 

антиномій homo faber – homo 

agressius – homo ludens; 

 екологічне пояснення 

концепцій людини і симулякру 

та екстраполяції їх на процес 

початкового навчання; 

 моделювання діалогів з юним 

стейкхолдером; трансформером, 

кіборгом, андроїдом з метою 

мотивації їх до метаної.  

Створення 

інтерактивної веб-

карти. 

2 год. Тема 3. Антропологія 

натовпу. 

 Реалізація способів 

світоглядної апперцепції 

«безсуб'єктної» маленької 

людини (інверсивності, 

протеїзму амбівалентності) з 

метою моделювання сценаріїв її 

«виживання» як Спасіння. 

Організація 

віртуального діалогу 

в Лабораторії 

помилок. 

2 год. Тема 4. Машинна 

антропологія.  

 Осмислення наслідків 

прекарітету маленької людини 

на сучасному ринку душевно-

духовних послуг; 

 педагогічний дизайн 

триалогічного  підходу до 

фасилітації тригера у 

педагогічному середовищі 

сучасної початкової школи. 

Педагогічний дизайн 

антропологічної 

стратегії. 



Спеціальне технічне і програмне обладнання 

Класифікація е-ресурсів (платформ, модулів, веб-сайтів, програм) 

для педагогічного дизайну 

Цифровий 

інструмент 
Педагогічна мета Студентський проєкт 

Edmodo, 

Google Drive 

(Google Slides, 

Google Docs) 

Налагодження творчої 

співпраці 

Організація перформансів, 

хеппенінгів, акцій, meetups, 

відеоконференцій 

Doodle Активізація 

ініціативності та 

підприємливості 

Створення цифрового графіку 

заходів та зустрічей у 

віртуальному арт-класі 

Google 

Modules 

Збір та 

епістемологічний аналіз 

мистецтвознавчої 

інформації 

Проведення цифрового 

анкетування 

Padlet Prezi Генерування процесу 

алегоричного, 

тропологічного і 

есхатологічного 

споглядання артефактів 

Реалізація технологій організації 

художньо-рефлексивної дії та 

антропокінетичної майстерні 

Coggle Вибір, класифікації та 

організація ресурсів 

Створення інтерактивної веб-

карти  

Tes-Teach Відбір та аналіз 

інформаційних ресурсів 

Застосування під час семінарів, 

практичних занять, в Лабораторії 

помилок 

Survey 

Monkey, 

Plickers, 

Kahoot, 

Quizizz, 

Google Forms 

Оцінювання та аналіз Застосування для проміжного 

цифрового опитування 

Академічна політика курсу: 

● індивідуальні завдання перевіряються на наявність плагіату і 

допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 

20 %;  

● відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 



Система оцінювання та вимоги 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином:  

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Змістовий модуль 1.  

 опрацювання теоретичного матеріалу для 

полемічного наративу з наступним 

написанням статті 

25 

Змістовий модуль 2.  
 участь у синектичному коучингу з проблеми; 

 участь у віртуальному діалогу в Лабораторії 

помилок (у якості представника певної 

антропологічної школи) 

25 

Змістовий модуль 3.  

 перформація алегоричного, тропологічного і 

есхатологічного смислів артефактів з 

проблеми у віртуальному арт-класі; 

 підбір відеоісторії, як ілюстрацію проблеми, з 

коментуванням її тропологічного і 

есхатологічного смислу 

15 

Змістовий модуль 4.  

 запис бліц-інтерв’ю на вулиці на задану тему 

з наступним обговоренням; 

 створення інтерактивної веб-карти з 

проблеми 

15 

Екзамен 20 

Предмет оцінювання: 

Критерії оцінювання авторських рецепцій і наративів (5 балів) 
Виразність антропологічної  ідеї – 1 

Креативність розкриття – 1 

Епістемологічна верифікованість – 1 

Форматні ознаки – 1 

Синектична і еротематична  зумовленість – 1 
 

Критерії оцінювання участі у синектичному коучингу або у віртуальному 

діалогу з проблеми у Лабораторії помилок (5 балів) 

Оригінальність повідомлень –1 

Антропологічна значущість і актуальність висунутих ідей – 1 

Оперативність і переконливість виголошуваних думок – 1 

Щирість у ставленні до ближнього, як до «Заслуженого Співрозмовника» – 1 

Цікаво викладений матеріал – 1 
 



Критерії оцінювання сутнісного розуміння тропологічного і есхатологічного 

смислів тематичної перформації у віртуальному арт-класі (5 балів); 

Благочестивість перформативного вчинку – 1 

Епістемна допитуваність – 1 

Дизайновий характер  презентації – 1 

Причинно-наслідковий зв’язок – 1 

Чіткість сфокусованої теми – 1 
 

Критерії оцінювання бліц-інтерв’ю (5 балів) 
Вибір теми і співбесідників – 1 

Композиція – 1 

Характер і зміст запитань – 1 

Способи домогтися чіткої і повної відповіді – 1 

Антропологічна ерудованість – 1 

Рекомендована література 

Базова 

1. Анастасий Синаит, преп. Три слова об устроении человека по образу и подобию 

Божиему // Альфа и Омега. № 1(19). Минск : Посох, 2009. 

http://nika.com.ua/index.php?Lev=anstvor#asin0 

2. Георгий (Капсанис), архим. Обожение как смысл человеческой жизни. Изд. Паломник, 

2002. http://www.hesychasm.ru/library/now/b_theosis.htm 
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