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• Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристи

ка навчальної 

дисципліни 

 

денна форма навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 
 

годин – 120 
 
 
 
 

змістових модулів –2 
 

 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

(шифр і назва) 
 
 

Спеціальність 053 Психологія 

(код і назва) 
 
 
 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 
 

Нормативна(

ВНЗ/студента

) 
 

 

Рік 

підготовки: 

 

1-й 

Семестр  

1-й 

Лекції  

32 

Практичні, 

семінарські 

 

16 

Лабораторні  

 год. 

Самостійна 

робота 

 

 

у т.ч. ІНДЗ*: -       

0   год. 

 

Форма 

підсумкового 

контролю:  

залік 
 

 

 
 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. Полягає у створенні умов для засвоєння студентами антрополог

ічних 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: 

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 вміти:  

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.  
 

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 
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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 краниологичних 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 сапієнс ». Європейські неандертальці. Кроманьйонці. Перші 

жителі Америки, Австралії. Основні етапи формування мовлення та 

мислення. 
 

Змістовий модуль 2. Антропологічна мінливість сучасних людей 

Тема 1. 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 расо 

утворення.  
 

Тема 2. Єдність та різноманітність сучасного людства. Прабатьків

щина індоєвропейських народів. Антропологічний склад населення Європи. 

Сім’ї  серед народів Європи, Азії, Американського континенту, Африкансько

му 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 характер

итика мезолітичних племен Дніпровського Надпоріжжя. Особливості морфол

огічного типу племен Дніпровсько-Донецкої культурно-історичної спільності 

доби неоліту. Антропологічний склад населення трипільської культури. 

Відмінності фізичного типу окремих груп давньоруської людності України. 

Антропологічні 

риси пізньою середньо вічної людності України.Антропологічна концепція 

Ф.Вовка. Антропологічні зони на теренах України В.Дяченко. Морфологічні 

компоненти яки брали участь у формуванні антропологічного складу 

українського народу. Антропологічна спадкоємність між давньою та 

сучасною людністю України.                                                               
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1.  Еволюційні попередники людей та ранні етапи 

антропогенезу; 

 

Тема 1.Історія 

антропологічних знань. 

20 4 2   14      

Тема 2.Программа та 

методи антропологічних 

досліджень. 

20 4 2   14      

Тема 3. Антропогенез 20 4 2   14      
 

Всього за ЗМ№1 60 12 6   42      

Змістовний модуль 2.Антропологічна мінливість сучасних людей  

Тема 1. 

Морфофізіологічни 

ознаки.  

20  

4 
2   14      

Тема 2. Єдність та 

різноманітність 

сучасного людства.       

20 4 2   14      

Тема 3.Історична 

антропологія України. 

Антропологічний 

склад Українського 

народу. 

20 4 2   14      

Всього за ЗМ№2  60 12 6   42      

Всього 120 24 12   84      

 

* – за наявності 
 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі ус

ьо 

го  

у тому числі 

л п/

с 

ла

б 

ін

д 

с.р.  л п/

с 

лаб інд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 Федір Вовк - його внесок в українську антропологію 2 

2 Дарвінізм та його вплив на розвиток антропологічної 

науки 

2 

3 Антропометрія. Антропологічний інструментарій. 

Краніометрія та краніоскопія. 

2 

4 Формування людини сучасного фізичного типу 2 

5 Антропологічний склад Українців:комплексний аналіз 2 

6 Загальна антропологічна українців 2 

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                                                                          

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількіст

ь 

годин 

Кількість 

годин з/в 

1 Міні творча робота. Написання даної роботи 

передбачає, що студенти досліджують теоре

16  
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тичні аспекти. Обсяг – 6-7 сторінок 

рукопису (може бути друкований текст), 

план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд 

теми – 2 сторінки, результати дослідження –

2-3 сторінки, список літератури (не менше 3 

джерел). 

2 Реферат. Дана форма самостійної роботи 

надає можливість студентам не лише 

переказувати думки авторів, а й висловлюва

ти власні, тобто передбачає критичний 

аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 

сторінок, план, список літератури (не менше 

3 джерел ). 

16  

3 Аналіз монографій. Ця форма самостійної 

роботи передбачає вміння критично 

проаналізувати оригінальний текст і зробити 

власні висновки щодо його актуальності. 

Обсяг – 3 сторінки. 

14  

4 Оформлення термінологічного словнику по 

темам дисципліни 

14  

Разо

м 

 60  

 
 
 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

10. Методи навчання 

При викладанні дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: лекція, індивідуальна робота, робота з малими групами, робота в 

парах, евристична бесіда, розповідь, пояснення, методи демонстрації та 

ілюстрації, тренувальні вправи, застосування інформаційних технологій. 
 
 

11. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 
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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 
 

 
 

12. Питання для підсумкового контролю 
 

1. Що означає термін “антропологія”? Хто вперше застосував його?. 

2. Які розділи входять до антропології як окремої наукової дисципліни?  

3. Як античні вчені уявляли собі походження людини? 

4. Якій поділ роду Homo запропонував Карл Лінней? 

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? 
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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 расо 

утворення. 

32. Чи змінювалися расові ознаки у процесі соціально-економічного розвітку 

людства? 

33. До яких мовних сімей належать народи Європи? 

34. Де знаходилася прабатьківщина індоєвропейських народів? 

35. Які антропологічні варіанти виокремлюються серед західних, східних та 

південних слов’ян?  

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? 

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 можна пояснити антропологічну неоднорідність племен салтівської 

культури? 

55. Схарактеризуйте відмінності фізичного типу окремих груп давньоруської 

людності України. Чим їх можна пояснити? 
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56. Що Вам відомо про антропологічні риси пізньої середньовічної 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? 
 
 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Модульний 

контроль 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2  

Т1 Т2 Т3 Т4  

15 15 15 15 40 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D задовільно  
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60-69 Е  

35-59 FX 

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. Методичне забезпечення 
 

Рекомендована література (основна й додаткова). 
 
 
 
 
 
 
 

14. Рекомендована література 

 

Основна 

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 пос.ібник. — 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.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Дяченко_Василь_Дмитрович
https://archive.org/stream/urents/t_1#page/n237/mode/2up
https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_радянська_енциклопедія
Платонович
енциклопедії
енциклопедії
енциклопедії
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1950/
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1950/
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1950/
Хмельницького
Хмельницького
Хмельницького
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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.  
 
 

                              15.  Електронні інформаційні ресурси 

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 
 

 

 


