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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни “Антропологія” є закладання підвалин 

розуміння природи людини, висвітлення морфофізіологічних ознак серед населення 

земної кулі, процесу походження людини, расогенезу та  етногенезу. 
 Основними завданнями вивчення дисципліни “Антропологія”  є: 

➢ ознайомлення з біологічною історією людини; 
➢ ознайомлення з матеріальною й духовною культурою викопних і сучасних 

людей; 
➢ формування системи знань про людину. 

 
 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти  повинні: 
знати : 

- біологічну історію людини; 
- матеріальну й духовною культуру викопних і сучасних  людей; 
- одонтологічні особливості людей; 
- гематологічні особливості людей; 
- дерматогліфічні особливості людей. 

 
вміти : 
- досліджувати людину за допомогою соматоскопії та  антропометрії; 
- знаходити антропометричні точки на тілі; 
- визначати пропорції тіла; 
- визначати типи пальцевих візерунків; 
- опрацьовувати  відповідну  наукову літературу. 

 
 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни 
«Антропологія», становить 120 год., із них 28 год. – лекції, 16 год. – практичні заняття,     

76 год. – самостійна робота та індивідуальна робота. 
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2. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ВСТУП. МЕТОДИКА АНТРОПОЛОГІЧНИХ   ДОСЛІДЖЕНЬ. 
 

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу  “Антропологія”. 
Короткий історичний нарис розвитку поглядів на походження людини. (4 год.) 

Вступ. Предмет і завдання курсу "Антропологія". 
Короткі відомості з історії розвитку антропологічних знань за античності, 

середньовіччя, сучасності. Видатні антропологи світу та  України. 
 

Основні поняття теми: антропологія, антропометрія, антропоскопія,  антропогенез. 
 

Тема 2. Антропометрія та антропоскопія. Антропометричні точки. (4 год.) 
Антропоскопія. Соматоскопія. Волосяний покрив і пігментація. Будова голови, 

обличчя, тіла. 
Антропометрія. Антропометричний інструментарій. Головні напрями 

антропологічних студій. Визначення віку й статі за кістками  скелета. 
Краніометрія та краніоскопія. Краніометричні точки. Вимірні та описові ознаки 

черепа. Реконструкція обличчя за черепом. 
Остеометричні дослідження. Визначення довжини тіла за кістками  скелета. 
Методика збирання і транспортування кісткових решток людей  під  час  

археологічних розкопок. Система обліку й архівації палеоантропологічних  даних. 
 

Основні поняття теми: соматоскопія, волосяний покрив, пігментація,  меланін, 

меланоцити, антропометрія, антропометричний інструментарій, краніометрія, краніоскопія, 

краніометричні точки, остеометрія, остеометричні  дослідження, 

Практичне заняття № 1. Соматоскопічні дослідження власного  тіла. 
Практичне заняття № 2. Антропометричні дослідження власного  тіла. 

 
Тема 3-4. Одонтологія. Гематологія. Дерматогліфіка. (4  год.) 

Одонтологічні дослідження. 

Дерматогліфічні характеристики. 

Гематологічні ознаки. 
Основні поняття теми: одонтологія, одонтологічні дослідження, дерматогліфіка, 

дерматогліфічні характеристики, гематологія, гематологічні  ознаки. 

Практичне заняття № 3. Типи пальцевих візерунків. Визначення кута atd  долоні. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. СУЧАСНЕ ЛЮДСТВО: ЄДНІСТЬ, РІЗНОМАНІТТЯ, 

ПОХОДЖЕННЯ 
Тема 5. Міжгрупова мінливість морфофізіологічних ознак (4  год.) 

Порівняння конституціональних особливостей популяцій у світі. Розміри голови  

й будова обличчя. Зріст, пропорції, вага тіла, фізичний розвиток. Поняття про конституцію 

людини. Класифікація конституцій за М.В. Чорноруцьким: вузько-довгий (астенічний), 

середній (нормостенічний) і коротко-широкий (гіперстенічний). Класифікація конституцій   

за Сіго: м'язовий, респіраторний, дигестивний, церебральний. Визначення конституційного 

типу будови тіла за індексом Піньє. Антропологічний склад українського  народу. 
Антропометричні точки тіла. Пропорції тіла. Основні типи пропорцій тіла (за 

Башкировим): доліхоморфний, брахіморфний,  мезоморфний. 
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Розповсюдження одонтологічних ознак у популяціях світу. Одонтологічні ознаки 

українців. 
Розповсюдження гематологічних ознак у популяціях світу. Гематологічні ознаки 

українців. 
Розповсюдження дерматогліфічних ознак у популяціях  світу.  Дерматогліфічні  

ознаки українців. 
Основні поняття теми: конституція людини, конституціі за М.В. Чорноруцьким: вузько- 
довгий (астенічний), середній (нормостенічний) і коротко-широкий (гіперстенічний); 

конституції за Сіго: м'язовий, респіраторний, дигестивний, церебральний, індексом Піньє, 

антропологічний склад, антропометричні точки тіла, пропорції тіла, типи пропорцій тіла (за 

Башкировим): доліхоморфний, брахіморфний, мезоморфний, одонтологічні ознаки, 

гематологічні ознаки, дерматогліфічні ознаки. 
Практичне заняття №4. Антропометричні точки тіла та визначення пропорцій  тіла. 
. 

Тема 6-7. Антропогенез (6 год.) 
Еволюційні попередники людей та ранні етапи антропогенезу. Формування людини 

сучасного фізичного типу. Архантропи. Палеоантропи. Неоантропи. Рушійні сили 

антропогенезу. Гіпотези походження людини. 
Основні поняття теми: антропогенез, архантропи, палеоантропи, неоантропи, 

рушійні сили антропогенезу. 
Практичне заняття №5. Гіпотези походження  людини. 

 
Тема 8. Загальні уявлення про раси  (6 год.) 

Принципи расових класифікацій. Класифікація рас за Й.Денікером, Е.Ейкшедтом. 

Морфологічна характеристика основних расових  груп.  Співвідношення  расових,  етнічних 

та лінгвістичних характеристик. 
Антропологічна структура населення земної кулі: Європа, Азія, Америка, Африка, 

Австралія та Океанія. 

Походження рас. Сучасна наука про виникнення расових відмінностей людства. 

Вплив зовнішнього середовища на формування расових ознак. Географічна ізоляція та 

змішування як чинники расогенезу. Зміни расових ознак та їхніх комплексів у ході 

соціально-економічного розвитку людства. Наука проти  расизму. 
Основні поняття теми: раси, класифікація рас, антропологічна структура, 

географічна ізоляція, чинники расогенезу, расизм. 
Практичне заняття №6. Антропологічна структура населення земної  кулі. 
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4. Методи навчання 

 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної  діяльності 
1) За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація),  семінари, пояснення, 

розповідь, бесіда. 
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні.
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3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові,  дослідницькі. 
 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 

робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних  проектів. 
 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій  тощо). 
 

5.Методи контролю 
 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Антропологія» оцінюються за модульно- 
рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється 

відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни    контролю. 
Систему рейтингових  балів для різних  видів контролю та порядок їх    переведення  у національну (4- 

бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 10.1, табл.  10.2. 
 

Таблиця 10.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного)  контролю 

 

Вид діяльності Бал ∑ балів 

1. Відвідування лекцій 1 8 х 1 = 8 

2. Відвідування практичних занять 1 6 х 1 = 6 

3. Виконання практичних робіт 10 6 х 10 = 60 

4. Виконання мод. контр. роботи 25 2 х 25 = 50 

6. ІНДЗ (реферат) 30 1 х 30 =30 

РАЗОМ   БАЛІВ  154 

 

• Розрахунок коефіцієнту: 154 : 100 = 1,54 
 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі   методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 

екзамен. 
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; звіт, реферат,   есе. 
- Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
- Методи самоконтролю: уміння  самостійно оцінювати свої знання,  самоаналіз. 
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1. Робоча навчальна програма. 
2. Опорні конспекти лекцій. 
3. Навчальні посібники. 
4. Презентації лекцій у програмі Power Point. 
5. Дистанційний курс на платформі Moodle. 
6. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 
7. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих  завдань 

для підсумкового  контролю); 
 

6. Питання до модульного  контролю 
1. Предмет і завдання курсу "Антропологія". 
2. Короткі відомості з історії розвитку антропологічних знань за античності, середньовіччя, 

сучасності. 
3. Видатні антропологи світу. 
4. Видатні антропологи України. 
5. Соматоскопія. Соматоскопічні дослідження власного  тіла. 
6. Волосяний покрив і пігментація. 
7. Будова голови, обличчя, тіла. 
8. Антропометрія. Антропометричний інструментарій. Антропометричні дослідження власного  

тіла. 
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9. Визначення віку й статі за кістками скелета. 
10. Краніометрія та краніоскопія. Краніометричні точки. Вимірні та описові ознаки черепа. 

Реконструкція обличчя за черепом. 
11. Остеометричні дослідження. Визначення довжини тіла за кістками  скелета. 
12. Методика збирання і транспортування кісткових решток людей під час археологічних  розкопок. 
13. Система обліку й архівації палеоантропологічних  даних. 
14. Одонтологічні дослідження. Розповсюдження одонтологічних ознак у популяціях світу. 

Одонтологічні ознаки українців. 
15. Дерматогліфічні характеристики. Розповсюдження дерматогліфічних ознак у популяціях світу. 

Дерматогліфічні ознаки українців. 
16. Гематологічні ознаки. Розповсюдження гематологічних ознак у популяціях світу. Гематологічні 

ознаки українців. 
17. Поняття про конституцію людини. Класифікація конституцій. Визначення  конституційного  

типу будови тіла за індексом Піньє. 
18. нтропологічний склад українського народу. 
19. Порівняння конституціональних особливостей популяцій у  світі. 
20. Антропометричні точки тіла. 
21. Пропорції тіла. Основні типи пропорцій тіла 
22. Морфологічна характеристика основних расових  груп. 
23. Антропологічна структура населення земної кулі: Європа, Азія, Америка, Африка, Австралія та 

Океанія. 
24. Походження рас. Сучасна наука про виникнення расових відмінностей  людства. 
25. Вплив зовнішнього середовища на формування расових  ознак. 
26. Географічна ізоляція та змішування як чинники  расогенезу. 
27. Зміни расових ознак та їхніх комплексів у ході соціально-економічного розвитку  людства. 
28. Наука проти расизму. 
29. Еволюційні попередники людей та ранні етапи  антропогенезу. 
30. Формування людини сучасного фізичного типу. 
31. Рушійні сили антропогенезу. 
32. Гіпотези походження людини. 

 
14. Рекомендована література 

Базова 
1. Неведомська Є.О., Маруненко І.М. Антропологія: Навчальний посібник для студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів. - К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2013. -  40  с. 
2. Сегеда С. Антропологія: Навчальний посібник. - К.: Либідь,  2001. 
3. Сегеда С. Антропологія: Навчальний посібник. - К.: Либідь,  2009. 

 
Допоміжна 
1. Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. - М.: Минск, 1972. – 302  с. 
2. Алексеев В.П. Географические очаги формирования человеческих рас. - Москва,  1985. 
3. Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. - Москва,  1989. 
4. Барбур И. Религия и наука: история и современность. Г.: Библейско-богословский институт св. 

апостола Андрея, 2000. — 434 с. 
5. Бергман Дж. Дарвинизм как основа коммунизма  (http://www.crimea.com/~creation/text/116.htm) 
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