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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 4 

 

 

годин – 120 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність 053 

Психологія 

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський) 

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Дисципліна обов’язкова 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 4 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

76 110 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: полягає у створенні умов для засвоєння студентами антропологічних знань які 

розкривають біологічну сутність людини, особливості які виділяють її з системи тваринного 
світу, походження, історичне буття людини. 

Завдання: 
- оволодіння студентами фундаментальними поняттями   і принципами 

антропологічних знань; 
- вивчення особливостей сучасних проблем з антропології; 
- розуміння антропологічного складу Українського народу; 
- володіння  основними методами  антропологічних досліджень;  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 
Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК11-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. 

СК2-здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду 
розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ; 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 
узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел; 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 
студент повинен: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних 
явищ в контексті професійних завдань. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 
інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного 
дослідження та технології психологічної допомоги 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 
первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки  

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 
нефахівців. 

 ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 
позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 
співрозмовника.  

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 
специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність 
власних дій  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога  

ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування методів 
когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та психічного стану.  

ПР20. Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної діяльності 
людини, що визначаються у загальній, віковій, соціальній, юридичній, політичній, клінічній 
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психології, етнопсихології. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  
знати: 
основні погляди вчених на походження, історичне буття людини, теорії 

антропогенезу, палеоантропологію України та антропологічні типи на сучасній етнічній 
території українців та ін.;  основні методи  антропологічних досліджень.  

вміти: 
застосовувати отримані знання з антропології у науково-дослідній роботі, 

використовувати знання у формуванні наукового світогляду, використовувати основні 
методи  антропологічних досліджень. 

 
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЕВОЛЮЦІЙНІ ПОПЕРЕДНИКИ ЛЮДЕЙ ТА РАННІ 
ЕТАПИ АНТРОПОГЕНЕЗУ 

Тема 1. Історія антропологічних знань. Визначення терміну “антропологія”, розділи 
що входять до антропології, як окремої дисципліни, уявлення античних вчених до 
походження людини, свідчення про давні племена та народи, які жили на сучасній території 
України. Суть Ламаркової теорії антропогенезу. Антропологічна спадщина Федора Вовка. 
Напрямки антропології в яких працювали українськи вчені в повоєнні роки. 

Тема 2. Програма та методи антропологічних досліджень. Основні напрями 
антропометричних досліджень. Система краніологічних точок. Основні напрями 
соматологічних досліджень. Основні антрополого-одонтологічні ознаки. Дельтовий індекс. 
Поняття “аглютинація” 

Тема 3. Антропогенез. Місце людини в природі. Риси людини, Homo habilis. 
Прабатьківщина людства. Архантропи. Первісне заселення Європи. «Архаїчні сапієнси. 
Європейські неандертальці. Кроманьйонці. Перши жителі Америки, Австралії. Основні етапи 
формування мовлення та мислення. 
      Тема 4. Теорії антропогенезу. Теїстична теорія антропогенезу та теорія зовнішнього 
втручання. Еволюційна теорія антропогенезу. Трудова теорія антропогенезу. Нові теорії 
антропогенезу. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. АНТРОПОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ СУЧАСНИХ 
ЛЮДЕЙ 

Тема 5. Морфофізіологічни ознаки. Варьювування серед населення земної кулі  колір 
шкіри, форма волосся, будова обличчя. Найнижчий та найвищий зріст серед населення 
народів світу. Закономірності географічного розподілу гематологічних, одонтологічних та 
дерматологічних ознак. Поняття “Раса”. Географічна ізоляція та змішування в процесі 
расоутворення. 

Тема 6. Єдність та різноманітність сучасного людства.                  
Прабатьківщина індоєвропейських народів. Антропологічний склад населення Європи. 
Мовні сім'ї серед народів Європи, Азії, Американського континенту, Африканському 
континенті, Австралії та Океанії. Антропологічні риси серед людності Південно-Східної Азії. 
Антропологічні  характеристики людності Меланезії, Полінезії, о.Тасманії. 
       Тема 7.  Історична антропологія України.  Первісне заселення України. 
Антропологічна характеристика мезолітичних племен Дніпровського Надпоріжжя. 
Особливості морфологічного типу племен дніпровської - донецької культурної історичної 
спільності доби неоліту. Антропологічний склад населення трипільської культури. 
Відмінності фізичного типу окремих груп давньоруської людності України. Антропологічний 
склад Українського народу. Антропологічні риси пізньою середньовічної людності України. 
Антропологічна концепція Ф.Вовка. Антропологічні зони на теренах України В.Дяченко. 
Морфологічні компоненти які брали участь у формуванні антропологічного складу 
українського народу. Антропологічна спадкоємність між давньою та сучасною людністю 
України.                                            
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                   4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
КОНЦЕПЦІЇ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛІЗУ. 

Тема 1. Історія 
антропологічних 

знань. 

  14 4 2  8 16 2   14 

Тема 2. Програма 
та методи 

антропологічних 
досліджень 

14 4 2  8 14    14 

Тема 3. 
Антропогенез. 

16 2 2  12 18 2 2  14 

Тема 4. Теорії 
антропогенезу 

18 4 2  12 14    14 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

62 14 8  40 62 4 2  56 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. АНТРОПОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ СУЧАСНИХ 
ЛЮДЕЙ 

Тема 5. 
Морфофізіологічн

и ознаки 

18 4 2  12 16 2   14 

Тема 6. Єдність та 
різноманітність 

сучасного людства 

18 4 2  12 18    18 

Тема 7. Історична 
антропологія 

України. 
Антропологічний 

склад 
Українського 

народу. 

18 4 2  12 24  2  22 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

58 16 6  36 58 2 2  54 

Разом 
120 30 14  76 120 6 4  110 

 
5. Теми семінарських занять 
Семінарські заняття не передбачені. 

 
6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість годин 

очне Заочне 
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1. Дарвінізм та його вплив на розвиток антропологічної науки 2  

2.  Антропометрія. Антропологічний інструментарій. 2 2 

3. Краніометрія та краніоскопія. 2 2 

4. Формування людини сучасного фізичного типу 2  

5. Федор Вовк -його внесок в Українську антропологію 2  

6. Первісне заселення України 2  

7. Антропологічний склад Українців: комплексний аналіз 2  

 Разом: 14 4 

 
7. Теми лабораторних занять 
Лабораторні заняття не передбачені. 

 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 
годин 
очна заочна 

1.  Ламаркова теорія антропогенезу (реферат) 8 14 
2.  Розділи  антропології як окремої наукової дисципліні (презентація)  8 14 
3. Антропологічної спадщини Федора Вовка (реферат) 12 14 
4. Розвиток вітчизняної антропології у 20-30-х роках минулого 

століття (написання есе) 
12 14 

5. Напрямки антропології в яких працювали українські вчені в 
повоєнні роки. (презентація) 

12 14 

6. Методи застосовування для реконструкції зросту людини на 
підставі палеонтологічних даних  (практичне завдання) 

12 18 

7. Укажіть основні антрополого-одонтологічні ознаки (практичне 
завдання)  

12 22 

 Разом 76 110 
 

9. Методи навчання 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 
навчання: 
– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання 

практичних завдань, вправи, тренувальні вправи; підготовка і здійснення виступів перед 
аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою та 
виконання практичних завдань: складання реферату, підготовку презентацій, практичне 
завдання та написання есе. 

 
10. Форми контролю і методи оцінювання 

                        (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 
Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 

певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 
здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, практичні  
заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 
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- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 
- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання, есе. 
Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється за результатами роботи 

здобувача впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума балів 
за результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою.  

Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за 
результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він 
повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну 
кількість залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, проте 
хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове завдання і з 
урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з дисципліни. 

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (13 балів 
за тему) 

Оцінюється робота здобувача, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 
викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 
наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 
аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 
додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 
першоджерела, тощо).  

Добре (12 балів за 
тему) 

Оцінюється робота здобувача, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 
послуговується науковою термінологією, залучає основну і 
додаткову літературу.  

Задовільно (6 балів 
за тему) 

Оцінюється робота здобувача, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 
всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Незадовільно з 
можливістю 
відпрацювання (7 
балів за тему) 

Оцінюється робота здобувача, який не володіє навчальним 
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 
навчальної дисципліни.  

Критерії оцінювання самостійної роботи 
Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 3 здатність студента презентувати доповідь 
відповідно змісту навчального матеріалу та 
супроводити її оригінальним візуальним 
представленням. 

Підготовка реферату 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та 
відсутність помилок при оформленні 
цитування й посилань на джерела; 
продемонструвати дотримання лексичних, 
фразеологічних, граматичних і стилістичних 
норм української літературної мови. 

Есе 2 здатність продемонструвати  розвиток власної 
думки, зосереджений на обговорюваній 
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проблемі висловлювання; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 

Практичне  завдання 2 Самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

 
11. Питання для підсумкового контролю 

1. Що означає термін “антропологія”? Хто вперше застосував його?. 
2. Які розділи входять до антропології як окремої наукової дисципліні? 
3. Як античні вчені уявляли собі походження людини? 
4. Якій поділ роду Homo запропонував Карл Линей? 
5. В чому суть Ламаркової теорії антропогенезу? 
6. Дайте оцінку антропологічної спадщини Федора Вовка. 
7. Як розвивалася вітчизняна антропологія у 20-30-х роках минулого століття? 
8. В яких напрямах антропології працювали українські вчені в повоєнні роки?. 
9. Окресліть основні напрями антропометричних досліджень. 
10. Для чого була створена система краніологічних точок? 
11. Які методи застосовують для реконструкції зросту людини на підставі палеонтологічних 
даних? 
12. Укажіть основні антрополого-одонтологічні ознаки. 
13. Визначте місце людини в природі. Назвіть визначальні риси людини, завдяки яким вона 
займає найвищий щабель історично-еволюційного розвитку органічного світу. 
14. Де розташовувалася прабатьківщина людства. 
15. В яких місцях земної кулі виявлено кісткові рештки архантропів? 
16. Що Вам відомо про первісне заселення Європи? 
17. Якими морфологічними рисами характеризувалися “архаїчні сапієнси”? 
18. Що становило основу життєдіяльності європейських неандертальців? Що Вам відомо 
про мустьєрську археологічну культуру? 
19. Коли з’явилися перші навмисні поховання первісних людей? 
20. Які фізичні риси були притаманні кроманьйонцям Західної Європи? 
21. Коли, як і ким заселялася територія Америки? 
22. Що Вам відомо про перших жителів Австралії? 
23. На яку історичну епоху припадає розквіт первісного мистецтва? 
24. Окресліть основні етапи формування мовлення та мислення? 
25. Які чинники відіграли провідну роль у процесі антропогенезу? 
26. Як варіюють серед населення земної кулі колір шкіри, форма волосся, будова обличчя? 
27. Які народи світу мають найнижчий, а які найвищий зріст? 
28. Чи існують закономірності географічного розподілу гематологічних, одонтологічних та 
дерматологліфічних ознак? 
29. Що таке раса? Схарактеризуйте основні принципи расових класифікацій. 
30. Коли почали формуватися расові ознаки? 
31. Схарактеризуйте роль географічної ізоляції та змішування в процесі расоутворення. 
32. Чи змінювалися расові ознаки у процесі соціально-економічного розвітку людства? 
33. До якіх мовних сімей належать народи Європи? 
34. Де знаходилася прабатьківщина індоєвропейських народів? 
35. Які антропологічні варіанти виокремлюються серед західних, східних та південних 
словян? 
36. Які мовні сім ї поширені серед народів Азії? 
37. Які антропологічні варіанти представлені в Передній, Західній і Центральній Азії? 
38.  Які антропологічні риси переважають серед людності Південно-Східної Азії? 
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39. Що Вам відомо про мови і господарську діяльність доколумбового населення 
Американського континенту? 
40. Які антропологічні риси властиві ескімосам та індіанцям Америки? 
41. Які малі риси поширені на Африканському континенті? 
42. Якими мовами розмовляє корінна людність Австралії та Океанії? 
43. Окресліть антропологічні риси аборигенів Австралії? 
44. Які ознаки  фізичного типу притаманні папуасам Нової Гвінеї? 
45.  Якій зовнішній вигляд мали корінні мешканці о.Тасманія? 
46. Якими мовами розмовляють етнічні групи Меланезії? 
47. Що Вам відомо про антропологічні характеристики людності Полінезії? 
48. Коли відбулося первісне заселення України? Де знаходиться найдавніша археологічна 
пам’ятка на її теренах? 
49. Дайте антропологічну характеристику мезолітичних племен Дніпровського 
Надпоріжжя? 
50. Що Вам відомо про антропологічний склад населення трипільської культури? 
51. Схарактеризуйте фізичні риси племен катакомбної та інших культур бронзового віку. 
52. Де слід шукати генетичні витоки кіммерійців, скіфів та сарматів у світлі даних 
антропології? 
53.  Які етнічні групи входили до конгломерату племен черняхівської культури? 
54. Чим можливо пояснити антропологічну неоднорідність племен салтівської культури? 
55. Схарактеризуйте відмінності фізичного типу окремих груп давньоруської людності 
України. Чим їх можна пояснити? 
56. Що Вам відомо про антропологічні риси пізньосередньовічної людності України? 
57. Що Вам відомо про антропологічну концепцію Ф.Вовка? 
58. Які антропологічні зони на теренах України виокремлював В . Дяченко, ґрунтуючись на 
соматологічних даних? 
59. Які морфологічні компоненти брали участь у формуванні антропологічного складу 
українського народу? 
60. Чи простежується антропологічна спадкоємність між давньою та сучасною людністю 
України? 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний та періодичний контроль Сума балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Індивідуаль
не 

самостійне 
завдання 

Т 1 Т 2 Т 3 Т4 Т5 Т 6 Т 7 

9 100 
13 13 13 13 13 13 13 

52 39 
 91  

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5,Т6,Т7 – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 
85-89 B Дуже добре 
75-84 С Добре 
70-74 D Задовільно 
60-69 Е Допустимо 



 11 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
13. Навчально методичне забезпечення 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 
- Мультимедійні презентації; 
- Силабус. 

 
14. Рекомендована література 

Основна: 
1. Борисова О.В. Соціальна антропологія: [навчальний посібник]. К.: Кондор-
Видавництво, 2016. 224 с. 
2. Сегеда Сергій. Антропологія. Підручнік для студентів гуманітарних спеціальностей 
вищих навчальних закладів. \ С.П.Сегеда. -  К.: Либідь, 2009. - 424с. 
3. Антропологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  М.Ф.Юрій.— К.: Дакор, 2008.— 
421 с. 

4. Поправко О. В.Антропологія: навчальний посібник. — Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. 
Богдана Хмельницького, 2016. — 285 с. 

Додаткова 
1. Антропологічний код української культури і цивілізації (у двох книгах) О. О. Рафальський 

(керівник авторського колективу), Я. С. Калакура, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій (науковий 
редактор). Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. Книга 1. –  432 с. 

2. Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. Харків: О. О. Савчук, 2015. 
464 с. 

3. Соколов В. Антропоцентризм // Енциклопедія сучасної України. URL: 
http://esu.com.ua/search_articles.php 

4. Сегеда С. Антропологічний склад українського народу: Етногенетичний аспект. – К., 
2001. 

5. Сегеда С. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України. – К. : Наш час, 
2012. 

15. Електронні інформаційні ресурси 
1. http://nbuv.gov.ua  - Електронні інформаційні Національна бібліотека України імені В. 

І. Вернадського ресурси 
2. http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv    Актуальні проблеми психології. 

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 
3. https://www.apa.org/pubs/journals/amp/  -American Psychological Association 
4. https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current  The Journal of Social Psychology 
5. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309  The British Psychological Society 
6. https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ Journal of Personality and Social Psychology 
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