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вкладка співробітники (Гупаловська В.А.) 

Інформація про дисцип-

ліну 

Сучасною тенденцією розвитку вищої школи є антропологізація суспільних, гуманітарних і 

природничих наук. Займаючи самостійне місце у системі наук, сучасна антропологія інтегрує різнома-

нітні знання про людину. Поряд із морфологією людини та етнічною антропологією, антропогенез – 

один із основних розділів антропології. Предметом антропогенезу є зміни природи найближчого пред-

ка людини і самої людини протягом останнього періоду еволюції.  

На базі антропології формується ряд нових галузей знань. Зі своїми специфічними досліджен-

нями і розділами виділилась екологія людини, що вивчає динамічну взаємодію людини і середовища. 

Психологічна антропологія – напрямок, що реконструює процеси становлення психіки людини і ро-

зробляє підходи до вивчення психосоматичної єдності людини й етнічних особливостей психіки. Курс 

“Основи антропогенезу” запропонований для вивчення походження й еволюції людини і людської 

спільноти з урахуванням сучасних тенденцій у розвитку антропології і скерований на розширення 

знань студентів психологічного відділення. До класичного курсу антропогенезу ми додали низку тем із 

соціальної антропології, що, на нашу думку, буде цікавим і корисним для психологів. 

mailto:Viktoriya.Hupalovska@lnu.edu.ua
https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji
https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji
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Коротка анотація дисци-

пліни 

Дисципліна «Основи антропогенезу» є  вибірковою дисципліною циклу професійної та практичної під-

готовки зі спеціальності 053 Психологія для освітньо-професійної програми «Психологія» другого (ма-

гістерського) рівня вищої освіти, яка викладається в першому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європей-

ською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі дисципліни Мета курсу “Основи антропогенезу” – формування у студентів базових знань і понять про су-

часні наукові уявлення стосовно виникнення і розвитку людини. 

Завдання курсу полягає у тому, щоб: ознайомити студентів із основними теоріями антропогене-

зу; навчити студентів диференціювати вищевказані теоретичні підходи; сформувати розуміння ролі ге-

нетичних і середовищних чинників в еволюції основних предків людини. В результаті вивчення даного 

курсу студент повинен знати: про місце людини у системі тваринного світу; основні тенденції еволю-

ції приматів; фактори еволюції та основні етапи еволюції приматів і людини; особливості соціальної 

поведінки антропоїдів; про походження людського суспільства; можливі шляхи еволюції людини у 

майбутньому; уміти: відрізнити за специфічними ознаками представників різних стадій антропогенезу; 

виділити основні закономірності антропогенезу. 

Література для вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  

1. Помагайбо В., Петрушов А., Власенко Н. Основи антропогенезу. – К. : Академвидав, – 2015. – 

144 с.  

2. Сегеда С. Антропологія. – К: Либідь, 2001. – С. 129–163. 

3. Ситник О. Антропологія: палеоантропологічні, археологічні та етнологічні аспекти. – Львів, 

2007. 

4. Юрій М. Ф. Антропологія: Навчальний посібник. – К.: Дакор , 2008. – С. 115–157. 

5. Антропология: Хрестоматия. Учебное пособие / Л.Б.Тарханов, Т.Е.Россолимо, И.А.Московина-

Тарханова. – М.-Воронеж, 2002. 

6. Вишняцкий Л.Б. Неандертальцы: история несостоявшегося человечества. – СПб.: Нестор-

История, 2010. 

7. Джохансон Д., Иди М. Л. Истоки рода человеческого. – М., 1984. 

8. Кравченко А.И. Социальная антропология. Учебное пособие для вузов. – М.: Академический 

проект, 2003. 

9. Ларичев В.Е. Сад Эдема. – М. : Издательство политической литературы, 1980. 

10. Марков А.В. Эволюция человека // В 2 книгах. Книга 1. Обезьяны, кости и гены. – Corpus, 2012. 

Книга 2. Обезьяны, нейроны и душа. – Corpus, 2011. 

11. Рогинский Я. Я. Проблемы антропогенеза. – М., 1969. 

12. Станко В. Н., Гладких М. І., Сегеда С. П. Історія Первісного Суспільства. – К.: Либідь, 1999. 

13. Тегако Л., Кметинский Е. Антропология: Учеб. Пособие. – М.: Новое знание, 2004. 
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14. Хомутов А.Е. Антропология. – Ростов н/Д.: “Феникс”, 2003. 

15. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, Наука, 2005. 

16. Strelau J. Psychologia. Podręcznik akademicki. – Gdańsk, 2000. – T.1. – Rozdiał 5: Psychologia 

ewolucyjna. – S. 178-205. 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 години лекцій, 16 години семінарсько-практичних занять та 58 

годин самостійної роботи. 

Очікувані результати на-

вчання 

Курс передбачає формування такої інтегральної компетентності, як здатність вирішувати складні за-

вдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеніс-

тю умов і вимог.  

Курс формує такі загальні компетентності, як: 

 ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

 ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

У результаті вивчення курсу формуються такі спеціальні компетентності:   

 СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних про-

блем психологічної науки та / або практики.  

 СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.  

 СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги кліє-

нтам у складних життєвих ситуаціях.  

Програмними результатами навчання є: 

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.  

ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інфо-

рмації та оцінювати її за критеріями адекватності. 

Ключові слова Антропологія, антропогенез, креаціонізм, еволюціонізм, космізм, австралопітек, людина уміла, людина 

прямохідна, неандерталець, кроманьонець. 

Формат курсу Очний. 

 Проведення лекцій, семінарсько-практичних занять, консультацій та самостійної роботи студентів для 

кращого розуміння тем. 

Теми Див. додаток 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік в кінці семестру 

Письмовий, тестовий+відкрите запитання 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Антропологія», «Анатомія й ево-

люція вищої нервової діяльності», «Фізіологія центральної нервової системи», із «Загальної психоло-
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гії», «Соціальної психології» 

Навчальні методи та тех-

ніки, які будуть викорис-

товуватися під час ви-

кладання курсу 

Презентації, лекції, семінари, практичні заняття, дискусії. 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

 семінарські заняття: максимальна кількість балів 30 

 практичні роботи: максимальна кількість балів 35 

 залік: максимальна кількість балів 35. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до  заліку 1. Ознаки, характерні для приматів. Мавпи, гомініди і люди.  

2. Викопні і сучасні людиноподібні мавпи.  

3. Еволюція приматів.  

4. Докази походження людини. 

5. Риси будови людини, спільні із хребетними.  

6. Риси будови людини, спільні із ссавцями.  

7. Риси будови людини, спільні із приматами.  

8. Риси людини, відмінні від приматів. 

9. Основні етапи антропогенезу.  

10. Шкала еволюції людини.  

11. Дріопітек – (рамапітек) – австралопітек. Спосіб життя австралопітекових. 

12. Людина уміла – людина прямоходяча. Спосіб життя і знаряддя праці, можливий розвиток мови у Homo ereсtus.  

13. Австралопітек із Афара (4 млн.р.тому), австралопітек африканський (3 млн.р.), австралопітек могутній (2,5-1,5 

млн.р.), австралопітек Бойса (2,5-1 млн.р.).  

14. Людина уміла. Ранні сліди матеріальної культури.  

15. Філогенія гомінід.  

16. Неандерталець: вінець творіння чи тупикова модель. Зовнішній вигляд, середовище існування, суспільний устрій 

неандертальця. Зачатки духовного життя.  

17. Неандертальці і кроманьйонці: друзі і вороги. Перша глобальна війна 

18. Кроманьйонець: поява і розселення, зовнішній вигляд, суспільний устрій і спосіб життя. Зародження мистецтва.  

19. Теорії антропогенезу.  

20. Креаціонізм.  

21. Еволюціонізм.  

22. Еволюційні теорії Ж..-Б.Ламарка, Карла Ліннея, Ч.Дарвіна, А.Уоллеса, Е.Геккеля.  

23. Трудова теорія Ф.Енгельса.  

24. Синтетична теорія еволюції.  

25. Теорія двох стрибків.  

26. Космізм.  

27. Теорія Болька.  
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28. Моноцентризм і поліцентризм.  

29. Гіпотеза широкого моноцентризму (Я.Я.Рогінський). Відбір за “генами альтруїзму” (Дж.Б.С.Холдейн).  

30. Основні гіпотези еволюції людини у період становлення Homo sapiens. 

31. Фактори і критерії гомінізації.  

32. Екологічні теорії гомінізації.  

33. “Саванна”, радіаційна гіпотеза гомінізації.  

34. “Водяні” гіпотези гомінізації.  

35. Гіпотеза Я.Ліндбладта.  

36.  Гіпотези походження людини: симіальні, тарзіальна, гіпотеза “Африканської Єви” (А.Уілсон), польова гіпотеза 

(В.П.Казначеєв), уфологічна гіпотеза, “Едемський сад” і “канделябр” (В.Хаувелс).  

37. Соціальні аспекти походження людини. 

38. Екологічні і філогенетичні детермінанти організації спільнот людиноподібних мавп. 

39.  Морфо- і соціогенез. Соціальні тварини.  

40. Драбина соціальної еволюції. 

41. Долюдське стадо: анонімна згуртованість, примітивна вибірковість. Тандем і гарем. Територія і статевий димор-

фізм. Ієрархія і вожак.  

42. Стадо пітекантропів.  

43. Стадо австралопітеків. Гаремні і материнсько-дитячі групи.  

44. Людське стадо: хронологічні рамки, соціальні критерії.  

45. Поява соціальних норм у стаді. Тотемізм. Рід. Плем’я. 

46. Людське стадо: роль полювання, становлення колективізму, статеві стосунки, виникнення мислення і мови, зачатки 

ідеологічних уявлень.  

47. Виникнення общинно-родового ладу: шлюб і сім’я, суспільні стосунки, організація влади, духовна культура. 

48. Майбутня еволюція людства. 

49. Забруднення атмосфери, глобальні зміни компонентів середовища як негативні еволюційні фактори.  

50. Спірні питання антропосоціогенезу.  

51. Грань між людиною і твариною. 

52. Суперечності навколо ранніх етапів соціогенезу. 

 

Опитування Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 
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Модуль І. 

 Тема 1. Антропогенез 

та антропологія: предмет, 

об’єкт, методи. Історія ан-

тропогенезу. Теорії антропо-

генезу.  

Визначення антропоге-

незу та антропології. Предмет 

та об’єкт науки, методи дослі-

дження.  

Основні підходи до ви-

вчення походження людини : 

креаціонізм, еволюціонізм, ко-

смічна теорія. 

Теорії антропогенезу: 

Ж..-Б.Ламарка, Карла Ліннея, 

Ч. Дарвіна, А. Уоллеса, Е. Гек-

келя. Трудова теорія Ф. Енге-

льса. Синтетична теорія ево-

люції. Теорія двох стрибків. 

Космізм. Теорія Болька.  

 

Лекція Презентація, 

відеоматеріали 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ImdU6pvsit0 

https://www.youtube.com/watc

h?v=sA1W8ovKUq4 
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Т.Е.Россолимо, 

И.А.Московина-

Тарханова. – М.-Воронеж, 

2002. – С.141-183. 

6. Кравченко А.И. Со-

циальная антропология. 

Учебное пособие для ву-

зов. – М.: Академический 

проект, 2003. – С. 174-216. 

7. Антропогенез. Лек-

ция С.В. Дробышевского. 

Електроний ресурс. Ре-

Опра-

цювати 

літера-

туру 

3 год 

1 ти-

ждень 

https://www.youtube.com/watch?v=ImdU6pvsit0
https://www.youtube.com/watch?v=ImdU6pvsit0
https://www.youtube.com/watch?v=sA1W8ovKUq4
https://www.youtube.com/watch?v=sA1W8ovKUq4
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жим доступу: 

https://www.youtube.com/

watch?v=ImdU6pvsit0 

Станислав Дробышевский: 

"Теория эволюции. Електро-

ний ресурс. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch

?v=sA1W8ovKUq4 

2 

 

2 

го

д 

Заняття 1. Антропогенез та 

антропологія: предмет, 

об’єкт, методи. Історія ан-

тропогенезу. Теорії антропо-

генезу. 

Теоретичні запитання: 

1. Визначення антропогенезу та 

антропології.  

2. Предмет, об’єкт, методи 

науки. 

3. Історія антропогенезу. 

4. Основні підходи до вивчення 

походження людини : креа-

ціонізм, еволюціонізм, кос-

мічна теорія. 

5. Основні креаціоністські тео-

рії. 

Теми дискусії: 

1. Що вважати за основні 

критерії олюднення ма-

впи? 

2. Які чинники можна на-

звати провідними у 

процесі гомінізації? 

Самостійне вивчення:  

1. Соціальні аспекти похо-

дження людини.  

 

Практич-

не  

заняття 

Форми 

роботи: 

індивіду-

альне 

опиту-

вання, 

робота в 

малих 

групах, 

дискусія, 

письмове 

завдання, 

самостій-

на робо-

та. 

Дослідні завдання, тест  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=ImdU6pvsit0 

https://www.youtube.com/watch

?v=sA1W8ovKUq4 

Помагайбо В., Петрушов А., 

Власенко Н. Основи антропо-

генезу. – К. : Академвидав, – 

2015. – 144 с.  

Сегеда С. Антропологія. – К: 

Либідь, 2001. – С. 129–163. 

Ситник О. Антропологія: па-

леоантропологічні, археологі-

чні та етнологічні аспекти. – 

Львів, 2007. 

Юрій М. Ф. Антропологія: 

Навчальний посібник. – К.: 

Дакор , 2008. – С. 115–157. 

Антропология: Хрестоматия. 

Учебное пособие / 

Л.Б.Тарханов, Т.Е.Россолимо, 

И.А.Московина-Тарханова. – 

М.-Воронеж, 2002. – С.141-

183. 

Кравченко А.И. Социальная 

антропология. Учебное посо-

бие для вузов. – М.: Академи-

ческий проект, 2003. – С. 174-

216. 

Опра-

цювати 

літера-

туру 

3 год 

2 ти-

ждень 

https://www.youtube.com/watch?v=ImdU6pvsit0
https://www.youtube.com/watch?v=ImdU6pvsit0
https://www.youtube.com/watch?v=sA1W8ovKUq4
https://www.youtube.com/watch?v=sA1W8ovKUq4
https://www.youtube.com/watch?v=ImdU6pvsit0
https://www.youtube.com/watch?v=ImdU6pvsit0
https://www.youtube.com/watch?v=sA1W8ovKUq4
https://www.youtube.com/watch?v=sA1W8ovKUq4
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 Антропогенез. Лекция С.В. 

Дробышевского. Електроний 

ресурс. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch

?v=ImdU6pvsit0 

 

3 

2 

го

д 

Тема 2. Теорії антропо-

генезу. Фактори і критерії 

гомінізації. Моноцентризм і 

поліцентризм. Гіпотеза широ-

кого моноцентризму (Я. Я. Ро-

гінський). Відбір за “генами 

альтруїзму” (Дж. Б. С. Хол-

дейн). 

 Фактори і критерії го-

мінізації. Екологічні теорії го-

мінізації: “саванна” гіпотеза, 

“водяні” гіпотези, гіпотеза Я. 

Ліндблада.  Гіпотези похо-

дження людини: симіальні, та-

рзіальна, гіпотеза “Африкансь-

кої Єви” (А. Уілсон), польова 

гіпотеза (В. П. Казначеєв), 

уфологічна гіпотеза, “Едемсь-

кий сад” і “канделябр” (В. Хау-

велс). Соціальні аспекти похо-

дження людини. 

 

Лекція Презентація, 

відеоматеріали 

 

1. Помагайбо В., Петрушов А., 

Власенко Н. Основи антропоге-

незу. – К. : Академвидав, – 2015. 

– 144 с.  

2. Сегеда С. Антропологія. – К: 

Либідь, 2001. – С. 129–163. 

3. Ситник О. Антропологія: пале-

оантропологічні, археологічні та 

етнологічні аспекти. – Львів, 

2007. 

4. Юрій М. Ф. Антропологія: На-

вчальний посібник. – К.: Дакор , 

2008. – С. 115–157. 

5. Антропология: Хрестоматия. 

Учебное пособие / 

Л.Б.Тарханов, Т.Е.Россолимо, 

И.А.Московина-Тарханова. – 

М.-Воронеж, 2002. – С.141-183. 

6. Кравченко А.И. Социальная 

антропология. Учебное пособие 

для вузов. – М.: Академический 

проект, 2003. – С. 174-216. 

7. Антропогенез. Лекция С.В. 

Дробышевского. Електроний ре-

сурс. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v

=ImdU6pvsit0 

8. Станислав Дробышевский: 

"Теория эволюции. Електроний 

ресурс. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v

=sA1W8ovKUq4 

Опра-

цювати 

літера-

туру 

3 год 

3 ти-

ждень 

https://www.youtube.com/watch?v=ImdU6pvsit0
https://www.youtube.com/watch?v=ImdU6pvsit0
https://www.youtube.com/watch?v=sA1W8ovKUq4
https://www.youtube.com/watch?v=sA1W8ovKUq4
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4 

2 

го

д 

Заняття 2. Теорії антропоге-

незу. Фактори і критерії го-

мінізації. 
1. Теорії антропогенезу.  

2. Еволюційні теорії Ж..-

Б.Ламарка, Карла Ліннея, 

Ч.Дарвіна, А.Уоллеса, 

Е.Геккеля.  

3. Моноцентризм і поліцент-

ризм у походженні люди-

ни.  

4. Фактори і критерії гоміні-

зації.  

5. Екологічні теорії гомініза-

ції:  

6. Гіпотези походження лю-

дини.  

7. Оброворення лекції Стани-

слава Дробишевського 

«Кто нас создал, и во что 

нам это обошлось» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=kMNA2YNEM5g 

8. Дискусія 

 

Практич-

не  

заняття 

Оброво-

рення ле-

кції 

Дискусія 

 

Дослідні завдання, тест 9. Помагайбо В., Петрушов А., 

Власенко Н. Основи антропоге-

незу. – К. : Академвидав, – 2015. 

– 144 с.  

10. Сегеда С. Антропологія. – 

К: Либідь, 2001. – С. 129–163. 

11. Ситник О. Антропологія: 

палеоантропологічні, археологі-

чні та етнологічні аспекти. – 

Львів, 2007. 

12. Юрій М. Ф. Антрополо-

гія: Навчальний посібник. – К.: 

Дакор , 2008. – С. 115–157. 

13. Антропология: Хрестома-

тия. Учебное пособие / 

Л.Б.Тарханов, Т.Е.Россолимо, 

И.А.Московина-Тарханова. – 

М.-Воронеж, 2002. – С.141-183. 

14. Кравченко А.И. Социаль-

ная антропология. Учебное по-

собие для вузов. – М.: Акаде-

мический проект, 2003. – С. 

174-216. 

15. Антропогенез. Лекция 

С.В. Дробышевского. Електро-

ний ресурс. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?

v=ImdU6pvsit0 

Станислав Дробышевский: 

"Теория эволюции. Електроний 

ресурс. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?

v=sA1W8ovKUq4 

Опра-

цювати 

літера-

туру 

3 год 

4 ти-

ждень 

 

5 

2 

год 

Тема 3. Місце людини у сис-

темі тваринного світу. Тен-

денції еволюції приматів. 

 

Ознаки, характерні для 

Лекція Презентація, 

відеоматеріали 

 

1. Помагайбо В., Петрушов А., 

Власенко Н. Основи антропо-

генезу. – К. : Академвидав, – 

2015. – 144 с.  

2. Сегеда С. Антропологія. – 

Опра-

цювати 

літера-

туру 

3 год 

5 ти-

ждень 

https://www.youtube.com/watch?v=kMNA2YNEM5g
https://www.youtube.com/watch?v=kMNA2YNEM5g
https://www.youtube.com/watch?v=ImdU6pvsit0
https://www.youtube.com/watch?v=ImdU6pvsit0
https://www.youtube.com/watch?v=sA1W8ovKUq4
https://www.youtube.com/watch?v=sA1W8ovKUq4
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приматів. Мавпи, гомініди і 

люди.  

Розвиток хапальної фу-

нкції кінцівок. Розвиток перед-

ніх кінцівок як органів дослі-

дження предметів. Розвиток 

травної системи травоїдного 

типу. Редукція органів нюху. 

Збільшення гостроти зору. Роз-

виток мозку. Зміна будови че-

репа. Зменшення числа одно-

часно народжуваних дитинчат. 

Викопні і сучасні людиноподі-

бні мавпи.  

Риси будови людини, 

спільні із хребетними,  

Риси будови людини, 

спільні із ссавцями,  

Риси будови людини, 

спільні із приматами.  

Риси людини, відмінні 

від приматів. 

 

 

К: Либідь, 2001. – С. 129–163. 

3. Ситник О. Антропологія: 

палеоантропологічні, археоло-

гічні та етнологічні аспекти. – 

Львів, 2007. 

4. Юрій М. Ф. Антропологія: 

Навчальний посібник. – К.: 

Дакор , 2008. – С. 115–157. 

5. Антропология: Хрестома-

тия. Учебное пособие / Л. Б. 

Тарханов, Т. Е. Россолимо, И. 

А. Московина-Тарханова. – 

М.-Воронеж, 2002. – С. 35-80. 

6. Кравченко А.И. Социальная 

антропология. Учебное посо-

бие для вузов. – М.: Академи-

ческий проект, 2003. – С.93-

102, 103-171. 

7. Антропогенез — Станислав 

Дробышевский / ПостНаука. 

Електроний ресурс. Режим 

доступу: 

https://www.youtube.com/watch

?v=7f2e5JmpJiM 

8. Дробышевский C. - Тело 

человека с докембрия до 

наших дней. Електроний ре-

сурс. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch

?v=L8jueted9MM 

9. Тегако Л., Кметинский Е. 

Антропология: Учеб. Пособие. 

– М.: Новое знание, 2004. – С. 

134-146. 

Хомутов А.Е. Антропология. - 

Ростов н/Д.: “Феникс”, 2003. – 

https://www.youtube.com/watch?v=7f2e5JmpJiM
https://www.youtube.com/watch?v=7f2e5JmpJiM
https://www.youtube.com/watch?v=L8jueted9MM
https://www.youtube.com/watch?v=L8jueted9MM
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С. 110-182, 197-225. 

6 

2 

го

д 

Заняття 3. Місце людини у 

системі тваринного світу. 

Тенденції еволюції приматів. 

         Методи антропо-

логії. Основні напрямки ан-

тропології. 

 

Теоретичні запитання: 

1. Ознаки, характерні для при-

матів. Мавпи, гомініди і лю-

ди.  

2. Викопні і сучасні людинопо-

дібні мавпи.  

3. Еволюція приматів. Прямі на 

опосередковані докази похо-

дження людини. 

4. Риси будови людини, спільні 

із хребетними, ссавцями, 

приматами.  

5. Риси людини, відмінні від 

приматів. 

 Теми дискусій: 

Людина – вінець ево-

люції? 

Питання, що виносяться на са-

мостійне вивчення: 

Методи антропології.  

Основні напрямки ан-

тропології. 

 

Практич-

не  

Заняття. 

 

Індивіду-

альне 

опиту-

вання, 

робота в 

малих 

групах, 

дискусія, 

самостій-

на робо-

та. 

Презентація, 

відеоматеріали 

 

Рекомендована література 

та ресурси: 

1. Помагайбо В., Петрушов 

А., Власенко Н. Основи 

антропогенезу. – К. : Ака-

демвидав, – 2015. – 144 с.  

2. Сегеда С. Антропологія. – 

К: Либідь, 2001. – С. 129–

163. 

3. Ситник О. Антропологія: 

палеоантропологічні, архе-

ологічні та етнологічні ас-

пекти. – Львів, 2007. 

4. Юрій М. Ф. Антропологія: 

Навчальний посібник. – К.: 

Дакор , 2008. – С. 115–157. 

5. Антропогенез — Стани-

слав Дробышевский / 

ПостНаука. Електроний 

ресурс. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7f2e5JmpJiM 

6. Дробышевский C. - Тело 

человека с докембрия до 

наших дней. Електроний 

ресурс. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=L8jueted9MM 

 

7. Антропология: Хрестома-

тия. Учебное пособие / 

Л.Б.Тарханов, 

Т.Е.Россолимо, 

Опра-

цювати 

літера-

туру 

3 год 

6 ти-

ждень 

https://www.youtube.com/watch?v=7f2e5JmpJiM
https://www.youtube.com/watch?v=7f2e5JmpJiM
https://www.youtube.com/watch?v=L8jueted9MM
https://www.youtube.com/watch?v=L8jueted9MM


 
13 

И.А.Московина-Тарханова. 

– М.-Воронеж, 2002. – С. 

35-80. 

8. Кравченко А.И. Социаль-

ная антропология. Учебное 

пособие для вузов. – М.: 

Академический проект, 

2003. – С.93-102, 103-171. 

9. Тегако Л., Кметинский Е. 

Антропология: Учеб. По-

собие. – М.: Новое знание, 

2004. – С. 134-146. 

10. Хомутов А.Е. Антрополо-

гия. - Ростов н/Д.: “Фе-

никс”, 2003. – С. 110-182, 

197-225. 

 

7 

2 

го

д 

Тема 4. Еволюція приматів і 

людини. Сучасні уявлення про 

основні етапи антропогенезу.   

 

Дріопітек – (рамапітек) 

– австралопітек – людина уміла 

– людина прямоходяча – неан-

дерталець (палеоантроп) – нео-

антроп. 

Шкала еволюції люди-

ни. Австралопітек із Афара (4 

млн.р.тому), австралопітек аф-

риканський (3 млн.р.), австра-

лопітек могутній (2,5-1,5 

млн.р.), австралопітек Бойса 

(2,5-1 млн.р.). Спосіб життя 

австралопітекових. Людина 

уміла. Ранні сліди матеріальної 

культури.  

Лекція Презентація, 

відеоматеріали 

 

 

Рекомендована література: 

1. Помагайбо В., Петрушов А., 

Власенко Н. Основи антро-

погенезу. – К. : Академви-

дав, – 2015. – 144 с.  

2. Сегеда С. Антрополо-

гія. – К: Либідь, 2001. – С. 

129–163. 

3. Ситник О. Антрополо-

гія: палеоантропологічні, ар-

хеологічні та етнологічні ас-

пекти. – Львів, 2007. 

4. Юрій М. Ф. Антропо-

логія: Навчальний посібник. – 

К.: Дакор , 2008. – С. 115–157. 

 

Опра-

цювати 

літера-

туру 

3 год 

7 ти-

ждень 



 
14 

 

8 

2 

го

д 

Заняття 4. Еволюція прима-

тів і людини. Сучасні уявлен-

ня про основні етапи антро-

погенезу.   

Теоретичні запитання: 

1. Дріопітек – (рамапітек) 

– австралопітек – люди-

на уміла – людина пря-

моходяча – неандерта-

лець (палеоантроп) – 

неоантроп. 

2. Шкала еволюції люди-

ни. Австралопітек із 

Афара (4 млн.р.тому), 

австралопітек африкан-

ський (3 млн.р.), австра-

лопітек могутній (2,5-

1,5 млн.р.), австралопі-

тек Бойса (2,5-1 млн.р.).  

3. Спосіб життя австрало-

пітекових.  

4. Людина уміла. Ранні 

сліди матеріальної куль-

тури.  

 

Практич-

не  

заняття 

Форми 

роботи: 

індивіду-

альне 

опиту-

вання, 

письмове 

опиту-

вання, 

робота в 

малих 

групах, 

дискусія, 

самостій-

на робо-

та. 

 

Презентація, 

відеоматеріали 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=7f2e5JmpJiM 

https://www.youtube.com/watch

?v=L8jueted9MM  

1. Антропогенез — Стани-

слав Дробышевский / Пост-

Наука. Електроний ресурс. 

Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=7f2e5JmpJiM 

2. Дробышевский C. - Тело 

человека с докембрия до 

наших дней. Електроний ре-

сурс. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=L8jueted9MM 

3. Антропология: Хрестома-

тия. Учебное пособие / Л. Б. 

Тарханов, Т. Е. Россолимо, И. 

А. Московина-Тарханова. – 

М.-Воронеж, 2002. – С. 80-

141. 

4. Кравченко А. И. Социаль-

ная антропология. Учебное 

пособие для вузов. – М.: Ака-

демический проект, 2003. – С. 

217-284. 

5. Тегако Л., Кметинский Е. 

Антропология: Учеб. Посо-

бие. – М.: Новое знание, 

2004.- С. 147-161. 

Хомутов А.Е. Антропология. 

- Ростов н/Д.: “Феникс”, 2003. 

Опра-

цювати 

літера-

туру 

3 год 

8 ти-

ждень 

https://www.youtube.com/watch?v=7f2e5JmpJiM
https://www.youtube.com/watch?v=7f2e5JmpJiM
https://www.youtube.com/watch?v=L8jueted9MM
https://www.youtube.com/watch?v=L8jueted9MM
https://www.youtube.com/watch?v=7f2e5JmpJiM
https://www.youtube.com/watch?v=7f2e5JmpJiM
https://www.youtube.com/watch?v=L8jueted9MM
https://www.youtube.com/watch?v=L8jueted9MM
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– С. 182-196. 

9 

2 

го

д 

Тема 5. Сучасні уявлення про 

основні етапи антропогенезу: 

еволюційний підхід.   

Філогенія гомінід. Спо-

сіб життя і знаряддя праці, мо-

жливий розвиток мови у Homo 

ereсtus. 

Неандерталець: вінець 

творіння чи тупикова модель. 

Зовнішній вигляд, середовище 

існування, суспільний устрій 

неандертальця. Зачатки духов-

ного життя.  

Неандертальці і крома-

ньйонці: друзі і вороги. Перша 

глобальна війна. Кроманьйо-

нець: поява і розселення, зов-

нішній вигляд, суспільний 

устрій і спосіб життя. Заро-

дження мистецтва.  

Основні гіпотези ево-

люції людини у період станов-

лення Homo sapiens.  

 

Лекція Презентація, 

відеоматеріали 

 

 

Рекомендована література: 

1. Помагайбо В., Петрушов 

А., Власенко Н. Основи ан-

тропогенезу. – К. : Академ-

видав, – 2015. – 144 с.  

2. Сегеда С. Антропологія. – 

К: Либідь, 2001. – С. 129–

163. 

3. Ситник О. Антропологія: 

палеоантропологічні, архе-

ологічні та етнологічні ас-

пекти. – Львів, 2007. 

4. Юрій М. Ф. Антропологія: 

Навчальний посібник. – К.: 

Дакор , 2008. – С. 115–157. 

5. Антропология: Хрестома-

тия. Учебное пособие / Л. 

Б. Тарханов, Т. Е. Россоли-

мо, И. А. Московина-

Тарханова. – М.-Воронеж, 

2002. – С. 80-141. 

6. Кравченко А. И. Социаль-

ная антропология. Учебное 

пособие для вузов. – М.: 

Академический проект, 

2003. – С. 217-284. 

7. Тегако Л., Кметинский Е. 

Антропология: Учеб. Посо-

бие. – М.: Новое знание, 

2004.- С. 147-161. 

Хомутов А.Е. Антропология. - 

Ростов н/Д.: “Феникс”, 2003. – 

С. 182-196. 

Опра-

цювати 

літера-

туру 

3 год 

9 ти-

ждень 



 
16 

10 

2 

год 

 Заняття 5. Еволюція прима-

тів і людини. 

Сучасні уявлен-

ня про основні 

етапи       ан-

тропогенезу.   

 

Теоретичні запитання: 

1. Основні етапи антропо-

генезу. Шкала еволюції 

людини.  

2. Дріопітек – (рамапітек) 

– австралопітек. Спосіб 

життя австралопітеко-

вих. 

3. Людина уміла – людина 

прямоходяча. Спосіб 

життя і знаряддя праці, 

можливий розвиток мо-

ви у Homo ereсtus.  

4. Зовнішній вигляд, сере-

довище існування, сус-

пільний устрій неандер-

тальця. Зачатки духов-

ного життя.  

5. Кроманьйонець: поява і 

розселення, зовнішній 

вигляд, суспільний 

устрій і спосіб життя. 

Зародження мистецтва.  

Теми дискусії: 

1. Неандерталець – проміжна 

чи тупикова гілка антропо-

генезу.  

2. Неандертальці і кромань-

йонці: друзі чи вороги. 

Практич-

не  

заняття 

Форми 

роботи: 

індивіду-

альне 

опиту-

вання, 

письмове 

опиту-

вання, 

робота в 

малих 

групах, 

дискусія, 

самостій-

на робо-

та. 

 

Дослідні завдання, тест Рекомендована література: 

1. Антропология: Хрестома-

тия. Учебное пособие / 

Л.Б.Тарханов, 

Т.Е.Россолимо, 

И.А.Московина-

Тарханова. – М.-Воронеж, 

2002. – С. 80-141. 

2. Кравченко А.И. Социаль-

ная антропология. Учебное 

пособие для вузов. – М.: 

Академический проект, 

2003. – С. 217-284. 

3. Тегако Л., Кметинский Е. 

Антропология: Учеб. По-

собие. – М.: Новое знание, 

2004.- С. 147-161. 

4. Хомутов А.Е. Антрополо-

гия. - Ростов н/Д.: “Фе-

никс”, 2003. – С. 182-196. 

 

Опра-

цювати 

літера-

туру 

3 год 

10 

тиж-

день 
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11 

2 

год 

Модуль 2. 

Тема 6. Екологічні ас-

пекти еволюції людини. При-

родний відбір, адаптація. 

Темп еволюції. 

 

Дрейф континентів. Пе-

ріоди взаємодії природи і сус-

пільства. Типи культурно-

господарської діяльності і тем-

пи розвитку. Антропогеоценоз 

споживацький і перетворюю-

чий. 

Диференційне відтво-

рення. Фактори, що обмежують 

відбір. Одиниця відбору.  

Адаптація: механізм виник-

нення, класифікація, шляхи ви-

никнення адаптацій. Масштаб 

адаптацій, відносний характер 

адаптацій. Адаптація як процес 

вирішення задач. Оптималь-

ність.  

Поведінкова екологія. 

Еволюція і розвиток індивіду-

ума. Типи еволюційних змін. 

Адаптивна радіація. Конверге-

нція і паралелізм. Напрямок 

еволюційного розвитку. Преа-

даптація. Темп еволюції. 

Лекція Презентація, 

відеоматеріали 

 

1. Антропология: Хрес-

томатия. Учебное по-

собие / Л. Б. Тарханов, 

Т. Е. Россолимо, И. А. 

Московина-Тарханова. 

– М.-Воронеж, 2002. – 

15-35. 

2. Тегако Л., Кметинский 

Е. Антропология: Учеб. 

Пособие. – М.: Новое 

знание, 2004. – С. 162-

171, 179-194, 205-208. 

 

Опра-

цювати 

літера-

туру 

3 год 

11 

тиж-

день 

12 

2 

год 

Заняття 4. Екологічні аспек-

ти еволюції лю-

дини. Природний 

Практич-

не занят-

тя Форми 

Презентація, 

відеоматеріали 

 

Рекомендована література: 

1. Антропология: Хрес-

томатия. Учебное по-

Опра-

цювати 

літера-

12 

тиж-

день 
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відбір, адаптація. 

Темп                ево-

люції. 

 

Теоретичні запитання: 

1. Періоди взаємодії при-

роди і суспільства.  

2. Типи культурно-

господарської діяльнос-

ті і темпи розвитку.  

3. Диференційне відтво-

рення. Фактори, що об-

межують відбір. Одини-

ця відбору.  

4. Адаптація: механізм ви-

никнення, класифікація, 

шляхи виникнення ада-

птацій. Масштаб адап-

тацій, відносний харак-

тер адаптацій.  

5. Еволюція і розвиток ін-

дивідуума. Типи еволю-

ційних змін.  

6. Адаптивна радіація. 

Конвергенція і парале-

лізм. Напрямок еволю-

ційного розвитку. Преа-

даптація. Темп еволю-

ції. 

Теми дискусій: 

1. Значимість життя однієї 

людини в еволюційному 

масштабі. 

2. Радіація – фактор зни-

щення чи еволюції? 

 

роботи: 

індивіду-

альне 

опиту-

вання, 

письмове 

опиту-

вання, 

робота в 

малих 

групах, 

дискусія, 

самостій-

на робо-

та, пись-

мове за-

вдання. 

 

собие / Л.Б.Тарханов, 

Т.Е.Россолимо, 

И.А.Московина-

Тарханова. – М.-

Воронеж, 2002. – 15-35. 

2. Тегако Л., Кметинский 

Е. Антропология: Учеб. 

Пособие. – М.: Новое 

знание, 2004. – С. 162-

171, 179-194, 205-208. 

https://www.youtube.com/watch

?v=dEthxyFsbV8 

 

туру 

3 год 

https://www.youtube.com/watch?v=dEthxyFsbV8
https://www.youtube.com/watch?v=dEthxyFsbV8
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1.  

13 

 2  

год 

Тема 7. Соціальна по-

ведінка антропоїдів. Антро-

посоціогенез.  

 

Екологічні і філогенети-

чні детермінанти організації 

спільнот людиноподібних 

мавп. Морфо- і соціогенез. Со-

ціальні тварини. Драбина соці-

альної еволюції. 

Долюдське стадо: ано-

німна згуртованість, примітив-

на вибірковість. Тандем і га-

рем. Територія і статевий ди-

морфізм. Ієрархія і вожак. Ста-

до пітекантропів. Стадо авст-

ралопітеків. Гаремні і материн-

сько-дитячі групи.  

Людське стадо: хроно-

логічні рамки, соціальні крите-

рії. Поява соціальних норм. 

Роль полювання, становлення 

колективізму, статеві стосунки, 

виникнення мислення і мови, 

зачатки ідеологічних уявлень. 

Тотемізм. Рід. Плем’я. 

Виникнення общинно-

родового ладу: шлюб і сім’я, 

суспільні стосунки, організація 

влади, духовна культура.  

Лекція Презентація, 
відеоматеріали 

 

Рекомендована література: 

1. Антропология: Хрестома-

тия. Учебное пособие / Л. 

Б. Тарханов, Т. Е. Россо-

лимо, И. А. Московина-

Тарханова. – М.-Воронеж, 

2002. – 15-35. 

2. Дробышевский С. Мужчи-

на всегда главный? Матри-

архата никогда не было? // 

А поговорить?...  Елект-

ронний ресурс. Режим дос-

тупу : 

https://www.youtube.com/w

atch?v=dEthxyFsbV8 

 

Тегако Л., Кметинский Е. Ан-

тропология: Учеб. Пособие. – 

М.: Новое знание, 2004. – С. 

162-171, 179-194, 205-208. 

Опра-
цювати 

літера-

туру 

3 год 

13 
тиж-

день 

14 

2 

год 

Заняття 5.  Соціальна поведі-

нка антропоїдів. Антропосо-

ціогенез.  

 

Практич-

не  

Заняття 

Форми 

Дослідні завдання, тест Рекомендована література: 

Антропология: Хрестома-

тия. Учебное пособие / Л. 

Б. Тарханов, Т. Е. Россо-

Опра-

цювати 

літера-

туру 

14 

тиж-

день 

https://www.youtube.com/watch?v=dEthxyFsbV8
https://www.youtube.com/watch?v=dEthxyFsbV8
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Теоретичні запитання: 

1. Екологічні і філогенетичні 

детермінанти організації 

спільнот людиноподібних 

мавп. 

2.  Морфо- і соціогенез. Дра-

бина соціальної еволюції. 

3. Долюдське стадо. Тандем і 

гарем. Територія і статевий 

диморфізм. Ієрархія і во-

жак.   

4. Людське стадо: хронологі-

чні рамки, соціальні крите-

рії.  

5. Людське стадо: роль полю-

вання, становлення колек-

тивізму, статеві стосунки, 

виникнення мислення і мо-

ви, зачатки ідеологічних 

уявлень.  

6. Виникнення общинно-

родового ладу: шлюб і 

сім’я, суспільні стосунки, 

організація влади, духовна 

культура. 

Теми дискусій: 

1. Роль матріархату у про-

цесі становлення люди-

ни. 

2. Роль патріархату в ан-

тропогенезі. 

3. Значення різних видів 

стосунків між статями у 

виживанні людської 

спільноти. 

роботи: 

індивіду-

альне 

опиту-

вання, 

письмове 

опиту-

вання, 

робота в 

малих 

групах, 

дискусія, 

письмове 

завдання. 

лимо, И. А. Московина-

Тарханова. – М.-Воронеж, 

2002. – 15-35. 

Дробышевский С. Мужчи-

на всегда главный? Матри-

архата никогда не было? // 

А поговорить?...  Елект-

ронний ресурс. Режим дос-

тупу : 

https://www.youtube.com/w

atch?v=dEthxyFsbV8 

 

Тегако Л., Кметинский Е. Ан-

тропология: Учеб. Пособие. – 

М.: Новое знание, 2004. – С. 

162-171, 179-194, 205-208. 

3 год 

https://www.youtube.com/watch?v=dEthxyFsbV8
https://www.youtube.com/watch?v=dEthxyFsbV8
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15 

2 

год 

Тема 8. Спірні питання 

антропосоціогенезу. Можливі 

шляхи еволюції людини у 

майбутньому. 

 

Спірні питання антропосоціо-

генезу. Грань між людиною і 

твариною: трудова діяльність 

(архантроп Homo erectus); 

об’єм і будова мозку; особли-

вості кісток і тулуба, пов’язані 

з прямоходінням; предки лю-

дини – деревні чи наземні істо-

ти? 

Концепція неандертальської 

фази (1927 р., А. Грдлічка).  

Суперечності навколо ранніх 

етапів соціогенезу: моноцент-

ризм чи поліцентризм (Ф. Вай-

денрайх, 1939, Г. Дебец, В. 

Алексеєв); місце прабатьків-

щини: Центральна Азія чи Пів-

денно-Східна Африка; екологі-

чне оточення предкових форм 

людини: тропіки, савани чи лі-

торалі. 

Майбутня еволюція: роль при-

родного відбору, мутаційного 

процесу, ізоляції, хвиль чисе-

льності. Посилення колектив-

ного розуму. Забруднення ат-

мосфери, глобальні зміни ком-

понентів середовища. 

Лекція Презентація, 

відеоматеріали 

 

Рекомендована література: 

1. Антропология: Хрестома-

тия. Учебное пособие / Л. 

Б. Тарханов, Т. Е. Россо-

лимо, И. А. Московина-

Тарханова. – М.-Воронеж, 

2002. – С. 183-186. 

2. Кравченко А.И. Социаль-

ная антропология. Учебное 

пособие для вузов. – М.: 

Академический проект, 

2003. – С.213-215. 

3. Тегако Л., Кметинский Е. 

Антропология: Учеб. По-

собие. – М.: Новое знание, 

2004. – С. 171-178. 

 

Опра-

цювати 

літера-

туру 

3 год 

15 

тиж-

день 

16 

2 

год 

Заняття 6.  Спірні пи-

тання антропосоціогенезу. 

Можливі шляхи еволюції лю-

Практич-

не  

заняття. 

Дослідні завдання, тести Рекомендована література: 

1. Антропология: Хрестома-

тия. Учебное пособие / Л. 

Опра-

цювати 

літера-

16 

тиж-

день 



 
22 

дини у майбутньому. 

 

Теоретичні запитання: 

1. Спірні питання антро-

посоціогенезу.  

2. Грань між людиною і 

твариною 

3. Суперечності навколо 

ранніх етапів соціогене-

зу.  

4. Майбутня еволюція 

людства. 

5. Забруднення атмосфери, 

глобальні зміни компо-

нентів середовища як 

негативні еволюційні 

фактори. 

Теми дискусії: 

1. Чи можлива глобальна 

еволюція людства у 

майбутньому? 

2. Екологічна катастрофа і 

гуманізм. 

3. Расотворення: 

Дробышевский С. Монголоиды. 

https://www.youtube.com/watch?

v=7HeBS3csdI 

4. Соціальні почуття лю-

дини – плід еволюції?  

Станислав Дробышевский. Ан-

тропология любви. 

https://www.youtube.com/watch?

v=V6gs4c1Yi2Y 

5. Гендерна перевага чи 

рівність? 

Станислав Дробышевский Ди-

Дискусія 

- оціню-

ється об-

грунто-

ваність 

аргумен-

тів Фор-

ми робо-

ти: інди-

відуальне 

опиту-

вання, 

робота в 

малих 

групах, 

дискусія, 

письмове 

завдання. 

 

Б. Тарханов, Т. Е. Россоли-

мо, И. А. Московина-

Тарханова. – М.-Воронеж, 

2002. – С. 183-186. 

2. Кравченко А.И. Социальная 

антропология. Учебное по-

собие для вузов. – М.: Ака-

демический проект, 2003. – 

С.213-215. 

3. Тегако Л., Кметинский Е. 

Антропология: Учеб. Посо-

бие. – М.: Новое знание, 

2004. – С. 171-178. 

 

 

туру, 

підготу-

ватися 

до дис-

кусії, 

підготу-

ватися 

до залі-

ку 

13 год 

https://www.youtube.com/watch?v=7HeBS3csdI
https://www.youtube.com/watch?v=7HeBS3csdI
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нозавры, Женщины, Вирусы, 

Пирамиды, Смех / 

https://www.youtube.com/watch?

v=dEthxyFsbV8 

 

Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1-2. Теорії антропогенезу. Фактори і критерії гомінізації. 14,5 

3. Місце людини у системі тваринного світу. Тенденції еволюції при-

матів. 

7,25 

4-5. Еволюція приматів і людини. Сучасні уявлення про основні етапи 

антропогенезу. 

14,5 

6. Екологічні аспекти еволюції людини. Природний відбір, адаптація. 

Темп еволюції. 

7,25 

7. Соціальна поведінка антропоїдів. Антропосоціогенез.  7,25 

8. Спірні питання антропосоціогенезу. Еволюція людини у майбут-

ньому. 

7,25 

 Разом 58 

 
Тема 1-2. Теорії антропогенезу: креаціонізм, космізм та еволюціонізм. Фактори і критерії гомінізації. 

Теми рефератів: 

1. Що вважати за основні критерії олюднення мавпи? 

2. Які чинники можна назвати провідними у процесі гомінізації? 

3. Значимість життя однієї людини в еволюційному масштабі. 

4. Радіація – фактор знищення чи еволюції? 

Самостійне вивчення:  

1. Соціальні аспекти походження людини.  

Форми роботи: індивідуальне опитування, робота в малих групах, дискусія, письмове завдання, самостійна робота. 

 

Тема 3. Місце людини у системі тваринного світу. Тенденції еволюції приматів. 

Теми дискусій та реферетів: 

1. Людина – вінець еволюції? 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення (реферування): 



 
24 

1. Історія антропології та антропогенезу. 

2. Методи антропології.  

3. Основні напрямки антропології. 

Форми роботи: індивідуальне опитування, робота в малих групах, дискусія, самостійна робота. 

 

Тема 4-5. Еволюція приматів і людини. Сучасні уявлення про основні етапи антропогенезу.  

Теми рефератів: 

1. Неандерталець: проміжна чи тупикова гілка антропогенезу.  

2. Неандертальці і кроманьйонці: друзі чи вороги. 

 

Форми роботи: індивідуальне опитування, письмове опитування, робота в малих групах, дискусія, самостійна робота. 

 

 

Тема 6. Екологічні аспекти еволюції людини. Природний відбір, адаптація. Темп еволюції. 

Теми дискусій та рефератів: 

1. Значення різних видів стосунків між статями у виживанні людської спільноти. 

2. Фактори впливу на темпи еволюції. 

3. Суперечності навколо ранніх етапів соціогенезу. 

Форми роботи: індивідуальне опитування, письмове опитування, робота в малих групах, дискусія, письмове завдання. 

 

Тема 7. Соціальна поведінка антропоїдів. Антропосоціогенез. 

Теми дискусій та рефератів: 

1. Роль матріархату у процесі становлення людини. 

2. Роль патріархату в антропогенезі. 

Форми роботи: індивідуальне опитування, робота в малих групах, дискусія, письмове завдання. 

 

Тема 8. Спірні питання антропосоціогенезу. Еволюція людини у майбутньому. 
Теми дискусії: 

1. Чи можлива глобальна еволюція людства у майбутньому? 

2. Екологічна катастрофа і гуманізм. 

Форми роботи: індивідуальне опитування, робота в малих групах, дискусія, письмове завдання. 
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