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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Сучасні концепції природознавства. 
2. Основи здоров'язбереження.  
3. Основи анатомії та фізіології центральної нервової системи.  

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Психофізіологія. 
2. Психологія особистості. 
3. Психологія стресу 

2. Вимоги до результатів за даною  дисципліною 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

- місце людини в системі органічного світу; 
- основні етапи походження людини; 
- роль біологічних та соціальних факторів антропогенезу; 
- особливості індивідуального розвитку людини; 
- фактори і критерії розвитку людини; 
- основні показники статевого диморфізму; 
- біосоціальну структуру людських популяцій (популяційний поліморфізм); 
- походження рас людини, докази єдності людських рас; 

Вміти: 
- враховувати знання щодо біологічної сутності людини у вирішенні проблем в галузі психології;  
- диференціювати роль біологічних й соціальних факторів в еволюції людини й визначати їх 

взаємозв’язок; 
- визначати основні типи конституції людини; 
- обґрунтувати свою світоглядну позицію з проблеми походження й еволюції людини й людських 

рас; 
– використовувати набуті знання у практичній трудовій діяльності, давати самооцінку та 

визначати свої життєві перспективи. 
Володіти: 

- системою понять щодо філо- і онтогенетичних закономірностей сучасної людини, а 
також понятійним апаратом антропології. 

- навичками самостійної роботи з навчальною й науковою літературою; 
 

3.Зміст робочої програми 
Змістовий модуль №1. Вступ в антропологію 

Тема 1. Антропологія як наука про людину. 
Розглядаються загальні методологічні та теоретичні засади дослідної роботи в галузі 

природничих наук й антропології зокрема. У вжиток вводяться базові поняття наукової гіпотези, 
теорії, закону, визначається поняття факту й наукових даних, значення термінології в науці.  

Розкриваються предмет, завдання й зміст антропологічної науки. Дається загальне 
визначення антропології як галузі знання, предметом дослідження якої є людина. Визначаються 
межі біологічної (фізичної) антропології, яка досліджує різноманіття біологічних ознак людини 
у часі та просторі. 

Висвітлюється поняття основних розділів антропології (антропологія історична і 
антропологія географічна). 

Тема 2. Теоретичні та методичні засади вивчення антропології. 
Тему присвячено загальному огляду методологічних та теоретичних засад сучасної 

біологічної антропології. Вводиться  поняття «біологічна мінливість» як міри відносної 
подібності між антропологічними об’єктами (індивідами, групами індивідів, популяціями). 

Розглядається розподілення сучасної антропології на ряд галузей дослідження : 
антропогенез, расознавство та етнічна антропологія, морфологія та екологічна антропологія 
людини. 



Докладно висвітлюється проблема популяційного  та індивідуального рівня дослідження. 
Визначаються поняття «популяція», «палеопопуляція», «антропологічна вибірка». 

Розкривається зміст поняття «антропологічна ознака» - конкретне вираження будь-якої 
біологічної властивості людського організму, яке має різну виразність у різних індивідів й може 
бути точно виміряне та описане.  
  

Змістовий модуль №2. Походження людини 
Тема 3. Концепції антропогенезу. 

Тему присвячено обговоренню концептуальних засад антропогенезу. Розглядаються 
різноманітні підходи до пізнання минулого людини (креаціонізм, глобальний еволюціонізм, 
теорія еволюції). Основні постулати теорії синтетичної  еволюції і концепції походження видів 
Ч. Дарвіна. 

Подається паралельний життєпис Ч. Дарвіна та А. Уоллеса. 
Обговорюється питання щодо спорідненості людини і приматів, яке проявляється як в 

анатомічній побудові, так і в рисах поведінки. Розглядаються різноманітність видів сучасних  й 
вимерлих приматів 

Тема 4. Біологічні  та соціальні основи  еволюційного розвитку людини 
Докладно і послідовно  викладаються сучасні уявлення щодо еволюційної теорії сучасної 

людини, процесів розселення форм. 
Обговорюється систематика наших еволюційних попередників, питання причин, 

факторів, що визначають хід еволюції гомінід. Розглядаються не тільки біологічні, але й 
соціальні й поведінкові характеристики останніх. Обговорюється  комплексність і системність, 
випадковість і не випадковість процесів еволюції. 

Детально обговорюються гіпотези моноцентризму та поліцентризму, питання про час і 
місце виникнення людини сучасного типу. 

 
Змістовий модуль №3. Расова й етнічна антропологія 

Тема 5. Расова багатоманітність людини. 
Тема присвячена проблемі різноманіття сучасної людини.  
Обговорюються питання можливості введення расових класифікацій, сучасний стан 

расової проблеми в науці й  суспільному житті (раси і расизм). Підкреслюється, що біологічні 
ознаки не зв’язані з культурою, мовою й економікою. 

Критично обговорюються поняття  т.з. чистих  і змішаних рас людини. Між расами існує 
ряд повільних переходів, а популяційна сутність раси не передбачає коректно оперувати цим 
терміном  по відношенню до конкретних індивідів. 

Тема 6. Антропологія та етнічна історія. 
Перша частина теми присвячена загальним питанням етнічної антропології 

(використання антропологічних матеріалів для вивчення етнічної історії), а в другій частині 
обговорюються приклади подібного використання у етногенетічній реконструкції. 

Етнічна антропологія розглядається в якості історичної дисципліни. Формування 
біологічної мінливості (популяційних й расових особливостей)  тісно пов’язано з плином історії. 
Розглядаються поняття «етнос», «етнічна група» та їх біологічний «аналог» -- популяція. 

Обговорюються питання автохтонного розвитку, вплив міграційних й автогенетичних 
процесів на біологічне різноманіття. 

 
Змістовий модуль №4. Вікова конституційна й екологічна мінливість 

Тема 7. Закономірності онтогенетичної мінливості. 
Тему присвячено проблемі онтогенетичної мінливості. 



Обговорюються основні поняття вікової антропології. Підкреслюється, що всі види 
мінливості біологічних ознак людини пов’язано з  процесом онтогенезу. 

Онтогенез є цілісною й динамічною системою зміни етапів, що характеризуються 
різними темпами росту. 

Висвітлюються питання біологічного віку – фундаментального й різностороннього 
показника темпів розвитку, що віддзеркалює рівень морфо функціонального стану організму на 
тлі популяційного стандарту. 

Тема 8. Конституційний поліморфізм. 
В темі обговорюються питання, що стосуються  конституціональної мінливості людини. 
Подаються основні конституціональні схеми. 
Висвітлюються проблеми морфологічної й функціональної конституціональної 

систематизації. Особлива увага приділяється взаємозв’язкам психологічних ознак людини з 
морфологічними й функціональними ознаками, а  також адаптивній цінності соматотипів. 

Тема 9. Екологічна антропологія. 
Дається поняття антропоекології як галузі знання, що вивчає  пристосувальну мінливість 

популяцій людини до різноманітних умов оточуючого середовища.  
Розглядається система «людина – культура –- середовище».  
Подаються приклади, як в процесі розселення популяцій, людина набуває нових 

властивостей, відповідно до географічних умов.  
Введено поняття «адаптивний тип людини». Розглянуто характеристики основних 

адаптивних типів. 
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