Назва модуля: Антропологія
Код модуля: ПНПБ.1.2.3.
Тип модуля: Обов’язковий
Семестр: IІ
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКСТ – 4.0): год.) аудиторні
години: денна форма навчання – 50 год. (лекції 30 год., семінарські заняття 20 год.); заочна
форма навчання аудиторні - 12 (лекції - 8 год., семінарські заняття - 4 год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук Бегеза Людмила Євгенівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: історію розвитку антропологічних знань і сучасні напрямки в антропології; актуальні
проблеми сучасної антропологічної науки, методичні та теоретичні засади антропології; історію
формування, сучасний стан і перспективи розвитку української антропологічної науки; основні
етапи формування людини сучасного антропологічного типу та основні концепції
антропосоціогенезу; принципи расових класифікацій та актуальні проблеми расознавчих
студій; антропологічний склад давніх культур території нашої держави; антропологічні типи,
що приймали участь у формуванні українського етносу;
- вміти: аналізувати тематичну літературу, самостійно збагачувати свій науковий та творчий
потенціал, застосовувати прогресивні та раціонально виважені методи оволодіння знаннями;
аналізувати теоретичні та практичні аспекти становлення людини як істоти біологічної,
духовної та соціальної; орієнтуватись у науковій та періодичній антропологічній літературі із
актуальних проблем антропології, відбирати з цієї інформації найголовніше, вміти
систематизувати її; працювати з науково-методичними посібниками; застосувати отримані
теоретичні знання при проведенні наукового дослідження; застосовувати отримані практичні
знання під час проходження практики;
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
- пререквізит: анатомія та еволюція нервової системи людини
- кореквізит: психогенетика людини, загальна психологія
10.
Зміст модуля: Предмет антропології та її завдання. Основні етапи розвитку
антропології. Методи антропологічного дослідження. Основні принципи сучасної морфології.
Розвиток вчення про конституцію (особливості будови тіла). Походження людини та сучасні
проблеми антропогенезу. Рушійні сили антропогенезу: біологічні та соціальні чинники.
Людські раси та проблеми етногенезу. Антропологічний склад українського народу.
Антропологічний склад українського народу.
11. Рекомендована література:
- Аннік де Сузнель. Символіка людського тіла / Пер. з фр. - К.: Знання-Прес, 2003. - 566 с.
- Козлова H.H. Социально-историческая антропология. - М.: Ключ-С, 1998. - 192 с.
- Сегеда С.П. Антропологія. - К.: Либідь, 2001. - 336 с.
- Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: За ред. В.О. Цибенка.
- К.: Вища шк., 2003. - 463 с.
- Юрій М.Ф. Антропологія: Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2008. – 424 с.
12. Форми та методи навчання:
- Форма: денна, заочна
- Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань
та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного екзамену.
Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів;
підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів .
Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська
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