




 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“Основи антропогенезу ”) 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

05 – соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів – 1 

Напрям 

053 – психологія  
(шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Педагогічна та 

вікова сихологія  

 

1-й 1-й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин - 

90  

2-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

МАГІСТР 

 

- 10 год. 

Практичні, семінарські 

- 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

- 74 год. 

ІНДЗ: - 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання – 1: 10,25 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Сучасною тенденцією розвитку вищої школи є антропологізація суспільних, 

гуманітарних і природничих наук. Займаючи самостійне місце у системі наук, сучасна 

антропологія інтегрує різноманітні знання про людину. Поряд із морфологією людини та 

етнічною антропологією, антропогенез – один із основних розділів антропології. 

Предметом антропогенезу є зміни природи найближчого предка людини і самої людини 

протягом останнього періоду еволюції.  

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

дослідженнями і розділами виділилась екологія людини, що вивчає динамічну взаємодію 

людини і середовища. Психологічна антропологія – напрямок, що реконструює процеси 

становлення психіки людини і розробляє підходи до вивчення психосоматичної єдності 

людини й етнічних особливостей психіки. Даний 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. 

Курс “Основи антропогенезу” пов’язаний із навчальними предметами 

«Антропологія», «Анатомія й еволюція вищої нервової діяльності», «Фізіологія 

центральної нервової системи». 

Мета курсу “Основи антропогенезу” – формування у студентів базових знань і 

понять про сучасні наукові уявлення стосовно виникнення і розвитку людини. 

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

антропогенезу; навчити студентів диференціювати вищевказані теоретичні підходи; 

сформувати розуміння ролі генетичних 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 еволюції 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. 

 

Формування компетенцій 

Курс передбачає формування такої інтегральної компетентності, як здатність 

вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у 

галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 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 проблем 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 клієнтам 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 інформації та оцінювати її за критеріями адекватності. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Людина як представник тваринного світу. Еволюціоністські 

уявлення про походження людини. Етапи антропогенезу. 

Тема 1. Місце людини у системі тваринного світу. Тенденції еволюції приматів. 

 

Ознаки, характерні для приматів. Мавпи, гомініди і люди.  

Розвиток хапальної функції кінцівок. Розвиток передніх кінцівок як органів 

дослідження предметів. Розвиток травної системи травоїдного типу. Редукція органів 

нюху. Збільшення гостроти зору. Розвиток мозку. Зміна будови черепа. Зменшення числа 

одночасно народжуваних дитинчат. Викопні і сучасні людиноподібні мавпи.  

Риси будови людини, спільні із хребетними, ссавцями, приматами. Риси людини, 

відмінні від приматів. 

 

Рекомендована література: 

1. Антропология: Хрестоматия. Учебное пособие / Л. Б. Тарханов, Т. Е. Россолимо, И. 

А. Московина-Тарханова. – М.-Воронеж, 2002. – С. 35-80. 

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

Академический проект, 2003. – С.93-102, 103-171. 

3. Тегако Л., Кметинский Е. Антропология: Учеб. Пособие. – М.: Новое знание, 2004. 

– С. 134-146. 

4. Хомутов А.Е. Антропология. - Ростов н/Д.: “Феникс”, 2003. – С. 110-182, 197-225. 

 

Тема 2. Еволюція приматів і людини. Сучасні уявлення про основні етапи 

антропогенезу.   

 

Дріопітек – (рамапітек) – австралопітек – людина уміла – людина прямоходяча – 

неандерталець (палеоантроп) – неоантроп. 

Шкала еволюції людини. 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.). Спосіб життя австралопітекових. Людина уміла. Ранні сліди матеріальної 

культури. Філогенія гомінід. Спосіб життя і знаряддя праці, можливий розвиток мови у 

Homo ereсtus.  

Неандерталець: вінець творіння чи тупикова модель. Зовнішній вигляд, середовище 

існування, суспільний устрій неандертальця. Зачатки духовного життя.  

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

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

Зародження мистецтва.  

Основні гіпотези еволюції людини у період становлення Homo sapiens.  

 

Рекомендована література: 

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

Московина-Тарханова. – М.-Воронеж, 2002. – С. 80-141. 

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

Академический проект, 2003. – С. 217-284. 



3. Тегако Л., Кметинский Е. Антропология: Учеб. Пособие. – М.: Новое знание, 2004.- С. 

147-161. 

4. Хомутов А.Е. Антропология. - Ростов н/Д.: “Феникс”, 2003. – С. 182-196. 

 

Тема 3. Теорії антропогенезу. Фактори і критерії гомінізації.  

 

Теорії антропогенезу: креаціонізм, еволюціонізм, еволюційна теорія Ж..-Б.Ламарка, 

Карла Ліннея, Ч. Дарвіна, А. Уоллеса, Е. Геккеля. Трудова теорія Ф. Енгельса. Синтетична 

теорія еволюції. Теорія двох стрибків. Космізм. Теорія Болька.  

Моноцентризм і поліцентризм. Гіпотеза широкого моноцентризму (Я. Я. 

Рогінський). Відбір за “генами альтруїзму” (Дж. Б. С. Холдейн). 

 Фактори і критерії гомінізації. Екологічні теорії гомінізації: “саванна” гіпотеза, 

“водяні” гіпотези, гіпотеза Я. Ліндблада.  Гіпотези походження людини: симіальні, 

тарзіальна, гіпотеза “Африканської Єви” (А. Уілсон), польова гіпотеза (В. П. Казначеєв), 

уфологічна гіпотеза, “Едемський сад” і “канделябр” (В. Хаувелс). Соціальні аспекти 

походження людини. 

 

Рекомендована література: 

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

Московина-Тарханова. – М.-Воронеж, 2002. – С.141-183. 

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

Академический проект, 2003. – С. 174-216. 

  

 

Тема 4. Екологічні аспекти еволюції людини. Природний відбір, адаптація. 

Темп еволюції. 

 

Дрейф континентів. Періоди взаємодії природи і суспільства. Типи культурно-

господарської діяльності і темпи розвитку. Антропогеоценоз споживацький і 

перетворюючий. 

Диференційне відтворення. Фактори, що обмежують відбір. Одиниця відбору.  

Адаптація: механізм виникнення, класифікація, шляхи виникнення адаптацій. 

Масштаб адаптацій, відносний характер адаптацій. Адаптація як процес вирішення задач. 

Оптимальність.  

Поведінкова екологія. Еволюція і розвиток індивідуума. Типи еволюційних змін. 

Адаптивна радіація. Конвергенція і паралелізм. Напрямок еволюційного розвитку. 

Преадаптація. Темп еволюції. 

 

Рекомендована література: 

1. Антропология: Хрестоматия. Учебное пособие / 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. 

 

Змістовий модуль 2. Антропосоціогенез. Спірні питання антропогенезу. Можливі 

шляхи еволюції людини у майбутньому. 

 

Тема 5. Соціальна поведінка антропоїдів. Антропосоціогенез.  

 

Екологічні і філогенетичні детермінанти організації спільнот людиноподібних 

мавп. Морфо- і соціогенез. Соціальні тварини. Драбина соціальної еволюції. 



Долюдське стадо: анонімна згуртованість, примітивна вибірковість. Тандем і гарем. 

Територія і статевий диморфізм. Ієрархія і вожак. Стадо пітекантропів. Стадо 

австралопітеків. Гаремні і материнсько-дитячі групи.  

Людське стадо: хронологічні рамки, соціальні критерії. 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. 

 

Рекомендована література: 

1. Антропология: Хрестоматия. Учебное пособие / 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. 

 

Тема 6. Спірні питання антропосоціогенезу. Можливі шляхи еволюції людини у 

майбутньому. 

 

Спірні питання антропосоціогенезу. Грань між людиною і твариною: трудова діяльність 

(архантроп Homo erectus); об’єм і будова мозку; особливості кісток і тулуба, пов’язані з 

прямоходінням; предки людини – деревні чи наземні істоти? 

Концепція неандертальської фази (1927 р., А. Грдлічка).  

Суперечності навколо ранніх етапів соціогенезу: моноцентризм чи поліцентризм (Ф. 

Вайденрайх, 1939, Г. Дебец, В. Алексеєв); місце прабатьківщини: Центральна Азія чи 

Південно-Східна Африка; екологічне оточення предкових форм людини: тропіки, савани 

чи літоралі. 

Майбутня еволюція: роль природного відбору, мутаційного процесу, ізоляції, хвиль 

чисельності. Посилення колективного розуму. Забруднення атмосфери, глобальні зміни 

компонентів середовища. 

 

Рекомендована література: 

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

Московина-Тарханова. – М.-Воронеж, 2002. – С. 183-186. 

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

Академический проект, 2003. – С.213-215. 

3. Тегако Л., Кметинский Е. Антропология: Учеб. Пособие. – М.: Новое знание, 2004. – 

С. 171-178. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі Усьо

го  

у тому числі 

л п лаб ін

д 

ср  л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Місце людини у системі 

тваринного світу. 

Тенденції еволюції 

приматів. 

      20 2 1   17 



Еволюція приматів і 

людини. Сучасні 

уявлення про основні 

етапи антропогенезу. 

      21 2 2   17 

Теорії антропогенезу. 

Фактори і критерії 

гомінізації. 

      20 2 1   17 

Екологічні аспекти 

еволюції людини. 

Природний відбір, 

адаптація. Темп 

еволюції. 

      18 1    17 

Разом – за модуль1       79 7 4   68 

Змістовий модуль 2. 

Соціальна поведінка 

антропоїдів. 

Антропосоціогенез. 

      21 2 1   18 

Спірні питання 

антропосоціогенезу. 

Еволюція людини у 

майбутньому. 

      20 1 1   18 

Разом – за модуль2       41 3 2   36 

Усього годин       120 1

0 

6   10

4 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Місце людини у системі тваринного світу. Тенденції еволюції 

приматів. 

1 

2. Еволюція приматів і людини. Сучасні уявлення про основні етапи 

антропогенезу. 

2 

3. Теорії антропогенезу. Фактори і критерії гомінізації. 1 

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

Темп еволюції. 

0,5 

5. Соціальна поведінка антропоїдів. Антропосоціогенез.  0,5 

6. Спірні питання антропосоціогенезу. Еволюція людини у майбутньому. 1 

 Разом 6 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

до курсу “ОСНОВИ АНТРОПОГЕНЕЗУ” 

 

Заняття 1. Місце людини у системі тваринного світу. Тенденції еволюції приматів. 

         Методи антропології. Основні напрямки антропології. 

 

Теоретичні запитання: 

1. Ознаки, характерні для приматів. Мавпи, гомініди і люди.  

2. Викопні і сучасні людиноподібні мавпи.  

3. Еволюція приматів. Прямі на опосередковані докази походження людини. 

4. Риси будови людини, спільні із хребетними, ссавцями, приматами.  



5. Риси людини, відмінні від приматів. 

 Теми дискусій: 

1. Людина – вінець еволюції? 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1. Методи антропології.  

2. Основні напрямки антропології. 

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

робота. 

Рекомендована література: 

5. Антропология: Хрестоматия. 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 пособие для вузов. – М.: 

Академический проект, 2003. – С.93-102, 103-171. 

7. Тегако Л., Кметинский Е. Антропология: Учеб. Пособие. – М.: Новое знание, 2004. 

– С. 134-146. 

8. Хомутов А.Е. Антропология. - Ростов н/Д.: “Феникс”, 2003. – С. 110-182, 197-225. 

 

 

Заняття 2. Еволюція приматів і людини. Сучасні уявлення про основні етапи       

антропогенезу.   

 

Теоретичні запитання: 

1. Основні етапи антропогенезу. Шкала еволюції людини.  

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

3. Людина уміла – людина прямоходяча. Спосіб життя і знаряддя праці, можливий 

розвиток мови у Homo ereсtus.  

4. Зовнішній вигляд, середовище існування, суспільний устрій неандертальця. 

Зачатки духовного життя.  

5. Кроманьйонець: поява і розселення, зовнішній вигляд, суспільний устрій і спосіб 

життя. Зародження мистецтва.  

Теми дискусії: 

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. 

 

Рекомендована література: 

5. Антропология: Хрестоматия. Учебное пособие / Л.Б.Тарханов, Т.Е.Россолимо, 

И.А.Московина-Тарханова. – М.-Воронеж, 2002. – С. 80-141. 

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

Академический проект, 2003. – С. 217-284. 

7. Тегако Л., Кметинский Е. Антропология: Учеб. Пособие. – М.: Новое знание, 2004.- С. 
147-161. 

8. Хомутов А.Е. Антропология. - Ростов н/Д.: “Феникс”, 2003. – С. 182-196. 

 

Заняття 3. Теорії антропогенезу. Фактори і критерії гомінізації.  

 

Теоретичні запитання: 

1. Теорії антропогенезу.  

2. Еволюційні теорії Ж..-Б.Ламарка, Карла Ліннея, Ч.Дарвіна, А.Уоллеса, 

Е.Геккеля.  

3. Моноцентризм і поліцентризм у походженні людини.  



4. Фактори і критерії гомінізації.  

5. Екологічні теорії гомінізації:  

6. Гіпотези походження людини.  

Теми дискусії: 

1. Що вважати за основні критерії олюднення мавпи? 

2. Які чинники можна назвати провідними у процесі гомінізації? 

Самостійне вивчення:  

1. Соціальні аспекти походження людини.  

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

завдання, самостійна робота. 

 

Рекомендована література: 

3. Антропология: Хрестоматия. Учебное пособие / Л.Б.Тарханов, Т.Е.Россолимо, 

И.А.Московина-Тарханова. – М.-Воронеж, 2002. – С.141-183. 

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

Академический проект, 2003. – С. 174-216. 

 

 

Заняття 4. Екологічні аспекти еволюції людини. Природний відбір, адаптація. Темп                

еволюції. 

 

Теоретичні запитання: 

1. Періоди взаємодії природи і суспільства.  

2. Типи культурно-господарської діяльності і темпи розвитку.  

3. Диференційне відтворення. Фактори, що обмежують відбір. Одиниця відбору.  

4. Адаптація: механізм виникнення, класифікація, шляхи виникнення адаптацій. 

Масштаб адаптацій, відносний характер адаптацій.  

5. Еволюція і розвиток індивідуума. Типи еволюційних змін.  

6. Адаптивна радіація. Конвергенція і паралелізм. Напрямок еволюційного розвитку. 

Преадаптація. Темп еволюції. 

Теми дискусій: 

1. Значимість життя однієї людини в еволюційному масштабі. 

2. Радіація – фактор знищення чи еволюції? 

Форми роботи: індивідуальне опитування, письмове опитування, робота в малих групах, 

дискусія, самостійна робота, письмове завдання. 

 

Рекомендована література: 

3. Антропология: Хрестоматия. Учебное пособие / Л.Б.Тарханов, Т.Е.Россолимо, 

И.А.Московина-Тарханова. – М.-Воронеж, 2002. – 15-35. 

4. Тегако Л., Кметинский Е. Антропология: Учеб. Пособие. – М.: Новое знание, 2004. 

– С. 162-171, 179-194, 205-208. 

 

Заняття 5.  Соціальна поведінка антропоїдів. Антропосоціогенез.  

 

Теоретичні запитання: 

1. Екологічні і філогенетичні детермінанти організації спільнот людиноподібних мавп. 

2.  Морфо- і соціогенез. Драбина соціальної еволюції. 

3. Долюдське стадо. Тандем і гарем. Територія і статевий диморфізм. Ієрархія і вожак.   

4. Людське стадо: хронологічні рамки, соціальні критерії.  

5. Людське стадо: роль полювання, становлення колективізму, статеві стосунки, 

виникнення мислення і мови, зачатки ідеологічних уявлень.  

6. Виникнення общинно-родового ладу: шлюб і сім’я, суспільні стосунки, організація 

влади, духовна культура. 



Теми дискусій: 

1. Роль матріархату у процесі становлення людини. 

2. Роль патріархату в антропогенезі. 

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

Форми роботи: індивідуальне опитування, письмове опитування, робота в малих групах, 

дискусія, письмове завдання. 

 

Рекомендована література: 

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

Академический проект, 2003. – С.288-296, 336-408. 

2. Хомутов А.Е. Антропология. - Ростов н/Д.: “Феникс”, 2003. – С. 225-265. 

 

Тема 6. Спірні питання антропосоціогенезу. Можливі шляхи еволюції людини у 

майбутньому. 

 

Теоретичні запитання: 

1. Спірні питання антропосоціогенезу.  

2. Грань між людиною і твариною 

3. Суперечності навколо ранніх етапів соціогенезу.  

4. Майбутня еволюція людства. 

5. Забруднення атмосфери, глобальні зміни компонентів середовища як негативні 

еволюційні фактори. 

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. 

 

Рекомендована література: 

4. Антропология: Хрестоматия. Учебное пособие / Л.Б.Тарханов, Т.Е.Россолимо, 

И.А.Московина-Тарханова. – М.-Воронеж, 2002. – С. 183-186. 

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

Академический проект, 2003. – С.213-215. 

6. Тегако Л., Кметинский Е. Антропология: Учеб. Пособие. – М.: Новое знание, 2004. – 

С. 171-178. 

 

 

6. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Місце людини у системі тваринного світу. Тенденції еволюції 

приматів. 

17 

2. Еволюція приматів і людини. Сучасні уявлення про основні етапи 

антропогенезу. 

17 

3. Теорії антропогенезу. Фактори і критерії гомінізації. 17 

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

Темп еволюції. 

17 

5. Соціальна поведінка антропоїдів. Антропосоціогенез.  18 

6. Спірні питання антропосоціогенезу. Еволюція людини у майбутньому. 18 

 Разом 104 

 



Тема 1. Місце людини у системі тваринного світу. Тенденції еволюції приматів. 

Теми дискусій та реферетів: 

1. Людина – вінець еволюції? 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення (реферування): 

1. Історія антропології та антропогенезу. 

2. Методи антропології.  

3. Основні напрямки антропології. 

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

робота. 

 

Тема 2. 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 3. 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 4. Екологічні аспекти еволюції людини. Природний відбір, адаптація. Темп 

еволюції. 

Теми дискусій та рефератів: 

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

Форми роботи: індивідуальне опитування, письмове опитування, робота в малих групах, 

дискусія, письмове завдання. 

 

Тема 5. Соціальна поведінка антропоїдів. Антропосоціогенез. 

Теми дискусій та рефератів: 

1. Роль матріархату у процесі становлення людини. 

2. Роль патріархату в антропогенезі. 

 

Тема 6. 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. 

 
Тематичний план модульного контролю 

з дисципліни „Основи антропогенезу” 



№ П/П  МК Семестр Тиждень Тема 

1 І 5 1-4 

2 І 10 5-6 

 
7. Методи контролю 

Найдоступнішим методом контролю є планомірне, цілеспрямоване і систематичне 

спостереження викладача за діяльністю студентів. 

Використовуємо також попередній, поточний, тематичний та підсумковий контроль: 

опитування, перевірку знань, перевірку конспектів, модульну контрольну роботу та 

залік. 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота к/р Іспит Сума 

Змістовий модуль N 1 Змістовий 

модуль N 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  

20 

 

50 

100 

10  10 10 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 
завершується заліком, становить: за поточну успішність – до 100 балів, на 

заліку (якщо студент не набрав достатньої кількості балів) – 20 балів. 

 Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни 

оцінюється за десятибальною шкалою. Студент повинен отримати мінімум три 

оцінки. Якщо оцінок більше, враховуються найвищі. Якщо оцінок менше, сума 

буде меншою. Таким чином заохочуємо студента до активності і підвищення 

успішності. За модуль студенти також можуть набрати 10 балів. У кінці 

семестру усі одержані оцінки додаються: три оцінки за відповіді на семінарах і 

дві – за модулі – і множаться на коефіцієнт 2. Таким чином, за семестр студент 

набирає до 100 балів. Якщо за семестр набрано більше 50 балів, залік ставимо 

«автоматично». Якщо балів набрано менше, студент приходить на залік, де 

може отримати не більше 20 балів.  

 Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної 
причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, 

матиме відповідний поточний контроль – 0 балів. 

 Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному 
контролю: 

– виступ з основного питання 

– усна наукова доповідь 

– доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ 

– участь у дискусіях 

– аналіз першоджерел і монографічної літератури 

– письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи) 

– реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог) 

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної 

групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і 

невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою 

допуску до підсумкової форми контролю – заліку.  

 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 



Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 II.  Відмінно  

 

III.  Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

FX 25-50 

2 

Незадовільно Не зараховано 

F 0-24 Незадовільно з 

повторним курсом 

 
9. Методичне забезпечення 

1. Закон України Про вищу освіту.  

2. Державний стандарт освіти. 

3. Навчальні плани, робочі навчальні плани. 

4. Програма навчальна та робоча програма для вивчення дисципліни «Основи 

антропогенезу». 

5. Підручники та навчальні посібники. 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ. 

 

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.  

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 диморфізм. 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. 
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