
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП4.Б053.07-03 

2. Назва: Антропологія 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький О.О., доктор 

психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• структурувати антропологічні знання; 
• вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію; 

• проводити аналіз історичних та етнічних типів культури з метою виокремлення в них 

найвищих досягнень в сфері духовної та матеріальної діяльності 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:історія України 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): вступ до 

спеціальності, історія психології, загальна психологія, анатомія та фізіологія 

12. Зміст курсу:Структура, методи та принципи антропологічних знань. Фізична антропологія. 

Антропогенез – походження людини.Расогенез та етнічна антропологія. Національний 

характер.Культурна психологія. Виникнення свідомості. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології 

/ Х. Вовк. ‒ К .: Наукова Думка, 1995. ‒ 498 с.  

2. Равченко А.И. Социальная антропология : учебное пособие для вузов [2е изд.] / А.И. Кравченко. ‒ М. 

: Академический Проэкт, 2005. ‒ 544 с.  

3. Лурье С. Психологическая антропология: история, современное состояние, перспективы / С. Лурье. – 

М. : Аспект Пресс, 1998. – 328 с.  

4. Сегеда С. Антропологія: Навчальний посібник / С. Сегеда. – К. : Либідь, 2001. – 336 с.  

5. Хомутов А.Е.  Антропология: учебное пособие / А.Е. Хомутов, С.Н. Кульба. ‒ Ростов-на-Дону : 

«Феникс», 2007. ‒ 378 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 26год. Семінарські заняття, 74 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 1 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедриОлексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліниСтавицький О.О., доктор психологічних наук, професор 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ФП4.Б053.07-03  

2. Title: Аnthropology 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level:І (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied:1 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Resultsofstudies:: after studying the discipline the student must be capable of: 

• structuring anthropological knowledge; 

• select sources and channels of information, organize and process information; 

• to analyze the historical and ethnic types of culture in order to distinguish the highest 

achievements in the sphere of spiritual and material activity. 

10. Formsoforganizingclasses:study lessons, independent work, control activities. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline:History of Ukraine 

12.Course contents:Structure, methods and principles of anthropological knowledge. 

Physical anthropology. Anthropogenesis - the origin of man. Racogenesis and ethnic 

anthropology. National character. Cultural psychology. The emergence of consciousness. 
13. Recommended educational editions: 1. Vovk H. Studies in Ukrainian Ethnography and 

Anthropology / Kh. Vovk. - K.: Scientific Opinion, 1995. - 498 p. 

2. Ravchenko AI Social Anthropology: A Textbook for High Schools [2 ed.] / A.I. 

Kravchenko - M.: Academic Proekt, 2005. - 544 p. 

3. Lurie S. Psychological Anthropology: History, Modern State, Perspectives / S. Lurie. - M.: 

Aspect Press, 1998. - 328 p. 

4. Segeda S. Anthropology: Textbook / S. Segeda. - K.: Lybid, 2001. - 336 pp. 

5. Khomutov A.E. Anthropology: a manual / A.E. Khomutov, SN The ball - Rostov-on-Don: 

"Phoenix", 2007. - 378 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 years lectures, 26 hours Seminar classes 74 hours. independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam, or test, or oral at the end of 1 semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

16. Languageofteaching:Ukrainian 

 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


