Дисципліна: Антропологія
Кількість кредитів: 3
Семестр: 3
Викладач: Марциновський Віталій Петрович, к.б.н., професор
E-mail: biossaprun@ukr.net
Консультації: щопонеділка з 15 год. до 16 год. у навчальній лабораторії 224
гурт. 7 кафедри біології, здоров’я людини та фізичної терапії
Анотація дисципліни
Навчальна програма призначена для підготовки фахівців з метою навчити
їх загальним основам антропології: сучасному розумінню місця і ролі людини
у пізнанні і практичному перетворенні дійсності; розкритті активної ролі
людини як суб'єкта-творця соціальної реальності. Знання з основних проблем
антропології є важливим фактором розвитку у студентів професійної
компетентності, творчого ставлення до справи, формування світоглядних
установ і психологічної культури.
Передумови вивчення дисципліни. Ефективність засвоєння матеріалу
дисципліни «Антропологія» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти
попередньо опанував матеріали таких дисциплін як: «Анатомія і фізіологія
людини», «Фізіологія людини і тварин».
Метою викладання навчальної дисципліни «Антропологія» є ознайомити
студентів з варіаціями фізичного типу людини, вивчити закономірності
індивідуальної мінливості, вікові зміни, статевого диморфізму, вплив зовнішніх
факторів на особливості фізичного типу в середині популяцій, расові відмінності
та походження рас, проблеми антропогенезу, антропологічний склад населення
України.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Антропологія» є:
формування у студентів систематичності у пізнавальній діяльності, підвищення
об’єктивності оцінки антропологічних знань, постійне вивчення та оволодіння
антропологічною термінологією, а також глибиною і змістом даної дисципліни.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути
таких компетентностей:
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути
таких компетентностей:
ЗК 03. Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо.
ЗК 06. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
СК 12. Здатність вивчити психологічні особливості засвоєння учнями
навчальної інформації з метою діагностики, прогнозу ефективності та корекції
освітньо-виховного процесу у середній школі.
Програмні результати навчання
ПРН 25. Забезпечує рівноправне справедливе освітнє середовище, що
сприяє навчанню всіх учнів незалежно від їх соціально-культурно-економічних
особливостей.

Набути соціальних навичок (soft-skills):
 комунікації;
 здатність навчатися протягом усього життя;
 креативність.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль №1
Тема 1. Палеоантропологічні дослідження.
Тема 2.Соматологічні дослідження.
Тема 3. Краніологічні дослідження та дослідження посткраніального скелету.
Тема 4. Остеометрія.
Тема 5. Серологічні дослідження.
Змістовий модуль №2
Тема 6. Палеонтологія Anthropoidea та їх походження.
Тема 7. Соціальні аспекти процесу антропогенезу.
Тема 8. Загальні уявлення про раси.
Тема 9. Антропологічна структура населення земної кулі.
Тема 10. Антропологічний склад давнього й сучасного населення українського
народу.

