
Повна назва: Спецкурс з археології (основи антропології). 
Статус: Вибіркова 

Мета: сформувати у студентів уявлення про загальні закономірності та конкретні 

особливості розвитку людства на ранньому етапі його історії, про мінливість фізичного 

типу людини у часі та просторі, про важливі аспекти історичного минулого людства, про 

антропологічні дані у висвітленні етногенетичної проблематики. В ході курсу 

розглядається низка теоретико-методологічних та конкретно-історичні питань, пов’язаних 

з еволюцією фізичного типу людини. Вивчення морфофізіологічної характеристики 

людини сприяє засвоєнню наступних розділів курсу, вона надає загальне уявлення про 

морфологічні та фізіологічні ознаки людини. Еволюційна антропологія досліджує місце 

людини в системі тваринного світу, проблеми походження людини з виділення людської 

лінії еволюції приматів до формування людини сучасного типу. Етнічна антропологія 

розглядає проблеми расової класифікації, походження поліморфізму та політипії, етапи 

расогенезу, а також антропологічний склад сучасного населення світу, зокрема, в плані 

його формування. 
Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Спецкурс з археології» (3 кредити ECTS –90 год.) розроблений за модульно-

рейтинговою системою та включає в себе лекції (28 годин), групові заняття (14 годин), 

самостійну роботу (48 години), систему контролю та обліку знань. Передбачає написання 

і захист одного реферату, підсумкової контрольної роботи за модулями й складання 

заліку. 

Структура навчальної дисципліни: 

Змістовний модуль 1. Проблеми антропогенезу. 

1. Предмет та завдання фізичної антропології. Історія антропологічної науки. 

2. Еволюційна антропологія. 

3. Місце людини в системі тваринного світу. 

4. Походження Гомо сапієнс. 

Змістовний модуль 2. Морфофізіологія людини та проблеми етногенезу. 

5. Морфофізіологія людини. 

6. Методи дослідження в етнічній антропології. 

7. Морфологічна характеристика людини. 

8. Етнічна антропологія  

9. Проблема класифікації в етнічній антропології. 

10. Етапи расогенезу. Походження поліморфізму і політипії. 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 Основні морфофізіологічні ознаки людини,  

 Проблеми антропогенезу,  

 Критерії визначення рас, та фактори расоутворення,  

 Сучасне розселення великих та малих рас, антропологічних типів, співвідношення 

расових та етнічних ознак.  

 Визначення понять, їх зміст, найважливіші ознаки, взаємозв’язок. 

Студенти зобов’язані вміти: 

 Розглядати походження і еволюцію фізичної організації людини в історичних 

рамках. 

 Виявляти сутність змін морфології людини на різних етапах її розвитку. 

 Давати об’єктивну оцінку в вирішенні біологічної мінливості людини. 

 Визначати расову приналежність окремих груп, застосовувати набуті знання на 

практиці. 

 Використовувати понятійний апарат антропологічних термінів. 

 

Викладач: Піструіл Ігор Володимирович – кандидат історичних наук, доцент. 
 


