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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Антропологія 

Викладач (-і) Шевчук Роман Михайлович,  доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роботи 

Контакти  +380954014362 

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, 120 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Основною метою викладання курсу ―Антропологія‖ є подання систематичного 

огляду питань,що стосуються місця і часу появи людини (Homo sapiens sapiens), 

найдавніших форм соціальної організації людей, расової структури земної 

кулі,мінливості расових ознак народів світу. Даний предмет приділяє велику увагу 

аналізу історії антропологічних знань, мінливості антропологічних ознак,програмі і 

методам досліджень пходжень людини (антропогенезу) і расам людини. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовний модуль 1. Вступ. Методика антропологічних досліджень 

 Змістовний модуль 2. Сучасне людство: єдність, різноманіття,походження    

Антропологія (від грецьк. анторопос – людина, логос – наука) – в широкому розумінні 

наука про людину. Але сучасні антропологічні дослідження сформувалися на основі 

різних антропологічних шкіл, кожна з яких має свій погляд на сутність антропології. 

Так, англо-американська школа (Е. Тайлор, Ф. Боас, А. Кребер, М. Говард та ін.) 

визначає антропологію як науку про біологічну та соціокультурну адаптацію людини. 

Основним поняттям цієї антропологічної школи є ―культура‖ - екстрасоматична 

(надтілесна) адаптація до навколишнього середовища (Л. Уайт). Напрямок антропології, 

що займається вивченням культурної варіабільності людства 

називається культурною або соціокультурною антропологією. Культурна антропологія 

включає такі галузі наукового пізнання як етнографію (вивчення і опис специфіки 

окремих культур), етнологію (порівняльно-історичний аналіз 

культур), лінгвістику, первісну археологію та історію первісності. Підрозділи 

соціокультурної антропології займаються вивченням різних проявів людської культури 

в часі та просторі. З’являються культурна, економічна, політична, соціальна, 

психологічна, лінгвістична, сучасна антропології. 

Європейська антропологія формувалась на основі таких галузей як анатомія (П. Брока), 

біологія, приматологія, расознавство, первісна археологія, психологія (Л. Леві-Брюль), 

антропометрія. В той же час, такі галузі як етнографія, етнологія, лінгвістика, 

археологія, соціологія, історія суспільств мають значення окремих наукових дисциплін. 

Саме тому у європейській школі предметом дослідження стало переважно вивчення 

біології людини та мінливості фізичного типу людини в часі та просторі. Цей напрямок 

в антропології прийнято називати фізичною антропологією. Фізична антропологія 

традиційно поділяється на такі галузі: морфологія та фізіологія людини (вивчення 

морфологічного типу та фізіологічних особливостей населення земної 

кулі), антропогенез (вивчення появи та розвитку найдавніших представників роду homo 

та становлення людини сучасного фізичного типу) та расознавство (вивчення 



виникнення та географічного розподілу антропологічних типів сучасної людини). 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Закладання підвалин розуміння природи людини, висвітлення морфофізіологічних 

ознак серед населення земної кулі, процесу походження людини, расогенезу та  

етногенезу. 

 ознайомлення з біологічною історією людини; 

 ознайомлення з матеріальною й духовною культурою викопних і сучасних 

людей; 

 формування системи знань про людину. 

 формування у студентів прояву глибокого інтересу до аналізу соціальних 

чинників,які мають провідну роль в еволюції людини на різних етапах її 

розвитку. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати: 
- знання біологічної сутності людини 

- знання матеріальної й духовної культури викопних і сучасних  людей; 

- достатні навички з онтологічної особливості людини; 

- знання гематологічних  особливостей  людей; 

- достатні навички з дерматологічноїособливості людини. 
вміти: 

-  дослідження  людейи  за допомогою соматоскопії та  антропометрії; 

- знаходження  антропометричних  точок  на тілі; 

- визначення  пропорції тіла; 

- визначення  типів пальцевих візерунків; 

- засвоєння основних метовів; 

- вдосконалення уміння студентів аналізувати складний матеріал еволюції 

людини; 

- сформувати у майбутніх психологів систему знань з антропології та 

закономірності еволюційного розвитку людини; 

- мати уявлення про місце людини; 

- опрацьовувати  відповідну  наукову літературу. 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 28 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
16 

самостійна робота 76 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

1 053 Психологія 1 обов’язкова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Вступ. Методика антропологічних досліджень 



Тема1. Вступ. Предмет і завдання курсу "Антропологія". 

Короткий історичний нарис розвитку поглядів на 

походження людини. 

2 - 6 

Тема 2. Антропометрія та антропоскопія. Антропометричні 

точки. 

 

2 2 8 

Тема 3. Одонтологія. Гематологія. Дерматогліфіка 4 - 8 

Модуль ІІ. Сучасне людство: єдність, різноманіття,походження 

Тема 4. Міжгрупова мінливість морфофізіологічних ознак. 2 2 6 

Тема 5. Основні напрямки соматологічних досліджень: 

програма,методи й мінливість ознак 
2 2 8 

Тема 6. Загальні уявлення про раси. 2 2 6 

Тема 7.. Антропологічна характеристика неоантропів. 

Вузлові проблеми антропосоціогенезу 

2 - 6 

Тема 8. Історична антропологія України 4 2 6 

Тема 9. Антропологічний склад українського народу 4 2 8 

Тема 10. Найдавніші гомініди 2 2 6 

Тема 11. Морфологія та фізіологія людини. Методика 

антропологічних досліджень 

2 2 8 

Загальна кількість годин 28 16 76 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із антропології:  
1) характер володіння знаннями із антрополгії  (рівень 

усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність 
знань); 

2) якість актуалізації знань із антропології (логіка мислення, 
аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура 
професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 



D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 



Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 

1. Дробышевский С.В. «Расознавство» Вид-во культурно-просвітницький 

центр "Архэ",  2019.-458с. 

2. Неведомська Є.О., Маруненко І.М. Антропологія: Навчальний посібник 

для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - К.: КУ імені 

Бориса Грінченка, 2013. -  40  с. 
3. Сегеда С. Антропологія: Навчальний посібник. - К.: Либідь,  2001. 

4. Сегеда С. Антропологія: Навчальний посібник. - К.: Либідь,  2009. 

5. Поправко О.В. Антропологія:- Мелітополь: Вид-во: МДПУ ім..Богдана 

Хмельницького 2016.-285с. 

 Додаткова: 

1. Вовк Хв. Антропологічні особливості українського народу // Студії з 
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