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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни “Антропологія” складена відповідно 

до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки рівень вищої 

освіти перший(бакалаврський) спеціальності 053 « ПСИХОЛОГІЯ». 

Предметом навчальної дисципліни "Антропологія" є вивчення   

процесів антропосоціогенезу, расоутворення, етногенетичні процеси, історичні 

зміни антропологічної структури населення України.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1.Еволюційні попередники людей та ранні етапи антропогенезу; 

2. Антропологічна мінливість сучасних людей. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета  –  дисципліни “Антропологія”  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  
1) - оволодіння студентами фундаментальними поняттями   і принципами 

антропологічних знань; 

2) - вивчення особливостей сучасних проблем з антропології;  

3) - розуміння антропологічного складу Українського народу; 

4) - володіння  основними методами  антропологічних досліджень; 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):   

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. 

в) спеціальних фахових (СК):  

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; 

(Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до  

стандартів вищої освіти й освітньої програми та їх коди) 
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Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен:  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження  

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців.  

 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить  4 кредитів ЄКТС. 

 

2. 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 українські 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. 

«Архаічні сапієнси. Європейські неандертальці. Кроманьйонці. Перши 

жителі Америки, Австралії. Основні етапи формування мовлення та 

мислення. 

 

Змістовий модуль 2. Антропологічна мінливість сучасних людей. 

Тема 1. Морфофізіологічни ознаки. Варіювання серед населення 

земної кулі  колір шкіри, форма волосся, будова обличчя. Найнижчий та 

найвищий зріст серед населення народів світу. Закономірності географічного 
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розподілу гематологічних, одонтологічних та дерматологічних ознак. 

Поняття “Раса”. Географічна ізоляція та змішування в процесі расоутворення.  

 

Тема 2 Єдність та різноманітність сучасного людства.Прабатьківщи

на 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 3. Історична антропологія України. Антропологічний склад 

Українського народу. Первісне заселення України. Антропологічна 

характеристика мезолітичних племен Дніпровського Надпоріжжя. 

Особливості морфологічного типу племен Дніпровсько-Донецкої культурно-

історичної спільності доби неоліту. Антропологічний склад населення 

трипільської культури. Відмінності фізичного типу окремих груп 

давньоруської людності України. Антропологічні риси пізньосередньовічної 

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.                                                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Рекомендова література  

Основна 
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1.Сегеда Сергій. Антропологія. Підручнік для студентів гуманітарних 

спеціальностей вищих навчальних закладів. \ С.П.Сегеда. -  К.: Либідь, 2009. 

- 424с. 

2.Дяченко В.Д. Антропологія. Українська радянська енциклопедія: у 12т./гол. 

ред. М. П. Бажан; редкол.: та ін.- 2-ге вид.- К.:, 1974-1985.Головна редакція 

УРЕ 

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. Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. – М., 1989.  

2. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984.  

3. Алексеев В.П. Остеометрия: методика исследований. – М., 1966.  

4. Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических 

исследований. – М.,1964.  

5. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М., 1988.  

6. Вовк Х. К. Студії з української етнографії та антропології. – К. : 

Мистецтво, 1995.  

7. Данилова Є.І., Сегеда С.П. Людина та її розвиток. – К., 1985. 17  

8. Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. – К., 1965.  

9. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. – 

Прага, 1983. 

10. Зиневич Г.П. Очерки палеоантропологии Украины. – К., 1967.  

11. Зиневич Г.П. Человек изучает человека. – К., 1988.  

12. Зубов А.А. Одонтология: Методика антропологических исследований. – 

М., 1968.  

13.История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы 

антропосоциогенеза. – М., 1983.  

14. Клакхон Клайд Кей Мейбен. Зеркало для. – Евразия, 1998.  

15. Кондукторова Г.С. Антропология древнего населения Украины. – К., 

1972. 16. Констэбл Дж. Неандертальцы. – М., 1978. 

17. Ламберт Д. Доисторический человек: Кембриджский путеводитель. – Л., 

1991.  

18. Мажуга П.М., Хрисанфова Е.Н. От вероятного к очевидному. – К., 1989.  

19. Методологические аспекты исследования антропогенеза. – К., 1990.  

20. Придо Т. Кроманьонский человек. – М., 1979.  

21. Сегеда С. Антропологічний склад українського народу: Етногенетичний 

аспект. – К., 2001.  

22. Сегеда С. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України. – 

К. : Наш час, 2012.                
 
 

Електронні інформаційні ресурси 
 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1950/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мелітопольський_державний_педагогічний_університет_імені_Богдана_Хмельницького
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1. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського 

2. http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42033753&noroot – електронна 

бібліотека 
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання  

усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Творча робоча                                  15 

2. Реферат  за обраною темою                          15 

3. Аналіз монографій.                    15 

4. Словник по темам дисципліни                           15 

5. Завершальний модульний контроль                            40 

 

5.Методи діагностики успішності навчання    
Оточний контроль: опитування, виконання практичних та тестових завдань.  

Рубіжний контроль: здійснюється у формі заліку. 

Форма проведення заліку може бути різною – письмова, усна, тестова, 

письмово-усна (комбінована) тощо. 

 

 

Примітки: 

1. Програма навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним 

закладом. Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-

професійної/освітньо-наукової програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 

дисципліни. 

4. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми 

та змістового наповнення «Програми навчальної дисципліни» залежно від 

специфіки та профілю вищого навчального закладу. 

5. Формат бланка – А4 (210297 мм). 
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