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1. Опис навчальної дисципліни “Етнічна історія України  

в світлі даних антропології” 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
03 – гуманітарні науки 

(шифр і назва) Нормативний курс 
 Спеціальність 

032 – історія та 
археологія 

(шифр і назва) 

Загальна кількість 
годин - 90 

Спеціалізація: 
етнологія 

 

Рік підготовки: 
2-й 

Семестр 
IV -й 

Лекції 
16 год. 

Науковий ступінь:  
доктор філософії 

 
 

Семінари 
14 – год. 

Самостійна робота 
60 год. 

Вид контролю: іспит 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 30/60 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 “Етнічна історія України в світлі даних антропології” 

 

Вступ. Етнічна історія України розпочалася 40 – 35 тис. років тому, коли 
на її теренах широко розселилися люди сучасного фізичного типу – неоантропи. 
Починаючи з цього часу, тут мали місце складні етногенетичні процеси, в 
результаті яких сформувався український народ – автохтонний етнос південного 
заходу Східної Європи. Перебіг цих процесів можна реконструювати на підставі 
комплексного аналізу даних низки гуманітарних і природничих дисциплін, а 
саме: історії, археології, етнології, лінгвістики, етнічної антропології та 
співзвучної з нею  молекулярної генетики. 

Зʼясовано, що антропологічні (фенотипічні) маркери, котрі мають 
спадковий характер, є важливим джерелом історичної інформації, яка 
стосується найдавніших етнічних спільнот на території нашої держави; 
генетичних взаємин носіїв численних археологічних культур, поширених тут в 
різні історичні періоди; напрямків міграцій, які істотно вплинули на 
формування етнічної мапи історичних українських земель в добу бронзи, 
раннього заліза та раннього середньовіччя. Передаючись від покоління до 
покоління, антропологічні ознаки дозволяють визначити ступінь спорідненості 
давньої та сучасної людності Південного Заходу Східної Європи, зʼясувавши 
найдавніші антропологічні витоки українського народу. 

Метою та завданнями навчальної дисципліни «Етнічна історія України в 
світлі даних антропології» є ознайомлення аспірантів з пізнавальними 
можливостями етнічної антропології як джерела історичної інформації, 
сучасними методами антропологічних досліджень, фізичними рисами давніх 
популяцій на теренах нашої держави, генетичними взаєминами творців 
археологічних культур різних історичних епох, роллю носіїв різнорідних 
морфологічних компонентів у формуванні антропологічних особливостей 
середньовічної людності України, генетичними витоками українського народу в 
світлі даних антропології, антропологічним складом українського народу, 
локальними антропологічними варіантами на теренах сучасної України з 
урахуванням широкого комплексу морфо-фізіологічних ознак, що 
застосовуються в сучасній антропології. 

Після завершення курсу лекцій, практичних занять та самостійної роботи 
з навчальної дисципліни «Етнічна історія України в світлі даних антропології» 
здобувачі ступеня доктора філософії повинні знати: 

• методи і підходи, що їх застосовують в сучасній етнічній 
антропології для отримання інформації історичного характеру; 

• понятійний апарат і фахову термінологію в царині антропології та 
споріднених з нею розділів молекулярної генетики; 

• динаміку антропологічних типів на теренах України від доби 
верхнього палеоліту до сучасності; 
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• антропологічний склад українського народу і місце українців на 
антропологічній мапі Євразії; 

• локальні антропологічні варіанти на етнічній території українського 
народу; 

• генетичні витоки українців в світлі даних антропології. 
Передбачається, що в кінцевому результаті аспіранти-історики, 

археологи та етнологи будуть вміти: 
• оперувати основними термінами та поняттями етнічної 

антропології; 
• застосовувати антропологічні дані для вивчення та аналізу давніх і 

сучасних культурно-історичних явищ; 
• дати характеристику антропологічних особливостей людності 

України доби палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту-бронзи, раннього залізного 
віку та раннього середньовіччя; 

• визначати основні морфологічні компоненти, на основі котрих 
сформувався антропологічний склад українського народу; 

• знаходити і аналізувати витоки антропологічних особливостей 
населення основних історико-етнографічних регіонів України. 
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3. Програма навчальної дисципліни “Етнічна історія України 

 в світлі даних антропології” 

 

Навчально-тематичний план лекцій, семінарських занять 
 і самостійної роботи 

 

Теми Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна 
робота 

1. Антропологічні дані як джерело 
етногенетичної інформації  2 2 5 

2. Програма і методи досліджень в царині 
етнічної антропології 2 2 5 

3. Найдавніша людність України за 
даними антропології (доба палеоліту – 
неоліту) 

2 2 5 

4. Антропологічні особливості племен 
епохи енеоліту – доби бронзи на 
теренах України 

2 2 5 

5. Кімерійці, скіфи, сармати, племена 
черняхівської та салтівської культур  в 
світлі антропологічних даних 

2 2 10 

6. Людність доби Київської Русі та 
пізнього середньовіччя за даними 
антропології 

2 2 10 

7. Антропологічний склад та генетичні 
витоки українського народу в світлі 
сучасних досліджень 

4 2 20 

Всього годин за семестр 16 14 60 
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Тема 1. Антропологічні дані як джерело етногенетичної інформації 
 
Загальні уявлення про антропологію та основні етапи її розвитку. 

Спадковий характер морфо-фізіологічних ознак і особливості антропологічних 
даних як джерела етногенетичної інформації. Історична антропологія як 
окремий розділ антропологічної науки. Поняття «раса», «антропологічний тип», 
«популяція» тощо. Основні етапи формування, постаті та інституції історичної 
антропології в Україні. Сучасний  стан  розвитку вітчизняної антропології. 

 
Тема 2. Методика досліджень в царині етнічної антропології 

 
«Традиційні» системи антропологічних ознак (краніологія, остеологія, 

антропометрія та антропоскопія). Гематологічні, одонтологічні та 
дерматогліфічні маркери як джерело історичної інформації. Понятійний апарат 
сучасної антропології. Застосування даних молекулярної генетики в 
антропології та новітні біометричні методи аналізу емпіричних даних. Загальні 
уявлення про методику відтворення рис живої людини за її черепом і створення 
«антропологічних портретів». 

 
Тема 3. Найдавніша людність України за даними антропології (доба 

палеоліту – неоліту) 
 

Антропологічні особливості популяцій неоантропів півдня Східної 
Європи на завершальному етапові доби верхнього палеоліту. Могильники 
Надпоріжжя як джерело антропологічної інформації. Взаємостосунки носіїв 
давньосередземноморського, протоєвропейського та змішаного 
антропологічного типів на теренах України в епоху верхнього палеоліту-
мезоліту.  «Антропологічні портрети» найдавнішої людності України. Фізичний 
тип племен Дніпро-донецької історико-археологічної спільності. Найдавніші 
витоки словʼянських племен в світлі даних антропології. 

 
Тема 4. Антропологічні особливості племен епохи енеоліту – доби 

бронзи території України 
 

Трипілля в етнокультурній та антропологічній історії України. 
Антропологічні особливості людності Середньостогівської та Кемі-обинської  
культур. Племена Ямної, Усатівської, Катакомбної та Бабинської 
(багатопружеової кераміки) культур в світлі даних антропології. Терени 
України і проблема індоєвропейською прабатьківщини. Фізичний тип носіїв 
культур Шнурової кераміки північно-західних регіонів України. Прасловʼянські 
племена Тшинецько-комарівської та Білогрудівської культур в світлі даних 
антропології. Краніологічні риси прабалтських і прафінських племен 
Бондарихінської та Юхновської культур.  
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Тема 5. Кіммерійці, скіфи, сармати, населення черняхівської та 

салтівської культур в світлі антропологічних даних 
 

Кіммерійці за даними антропології. Проблема походження і локальні 
лісостепові та степові варіанти антропологічного типу скіфських племен. 
Сарматські племена в світлі даних антропології. Антропологічний склад 
людності черняхівської культури та роль окремих компонентів (готського, 
скіфського, сарматського, словʼянського, фракійського) в його формуванні. 
Фізичний тип і співвідношення «салтівського» та «зливкінського» компонентів 
в антропологічному складі носіїв Салтівської археологічної культури,. 
Взаємостосунки протоболгар, аланів та словʼянських племен на історичних 
українських землях в другій пол. І тис. 

 
Тема 6. Людність України доби Київської Русі, пізнього 

середньовіччя та ранньомодернового часу за даними антропології 
 

Фізичні риси нащадків літописних східнословʼянських племен (полян, 
древлян, сіверців, волинян, тиверців, уличів) в добу Київської Русі. Локальні 
антропологічні варіанти на теренах України в цей історичний період. Роль 
балтського, іранського, тюркського та норманського (північногерманського) 
компонентів у формуванні морфологічних рис давньоруської людності. Ступінь 
спорідненості давньоруської та пізньосередньовічної людності України в світлі 
даних антропології. Наукова неспроможність «теорій» про повну заміну 
населення Середньої Наддніпрянщини після татаро-монгольської навали. 
Краніологічні особливості мешканців козацьких містечок Середнього 
Подніпровʼя в XVII – XVIII ст. 

 
Тема 7. Антропологічний склад і генетичні витоки українського 

народу в світлі сучасних досліджень 
 

Антропологічний склад населення України за даними антропометрії та 
антропоскопії. Гено-географічні (гематологічні) маркери, одонтологічний тип і 
дерматогліфічні характеристики сучасних українців. Антропологічні області 
України (північна, центральна, західна, південна) та ступінь відмінностей між 
ними за підсумками комплексного аналізу морфо-фізіологічних ознак.  

Місце українців в системі антропологічних типів Євразії та їх генетичні 
витоки в світлі сучасних антропологічних досліджень. Роль окремих 
компонентів у формуванні морфо-фізіологічних особливостей українського 
народу. Співвідношення результатів антропологічних досліджень та даних 
молекулярної генетики щодо походження українського народу. 
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4. Методи контролю знань 
 

У процесі викладання дисципліни “Етнічна історія України в світлі 
даних антропології” використовуються методи поточного та підсумкового 
контролю рівня знань слухачів. 

Поточний контроль передбачає: 
  контроль за систематичністю відвідування й активністю слухачів 

під час лекційних занять; 
  контроль за активністю роботи аспірантів під час семінарських 

занять; 
  контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання 

поза межами аудиторних занять; 
  контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання матеріалу 

навчальної дисципліни у вигляді індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль знань аспірантів здійснюється в кінці семестру у 

формі письмового екзамену.  
При виведенні загальної оцінки беруться до уваги результати поточного, 

та підсумкового контролю. 
 

5. Розподіл балів контролю знань аспірантів 
 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
(екзамен) 

Сума 
 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
6 6 6 6 8 8 8 

Т1, Т2 ... Т12 – теми навчально-тематичного плану 
 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка в 
балах 

Оцінка  
ECTS 

 
Визначення 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 
диференційованого заліку 

 
Іспит 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  
 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  Добре 71-80 С Добре 
61-70 D Задовільно  Задовільно  51-60 Е  Достатньо 
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6. Рекомендована література 
 

Основна література: 
1. Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. Київ, 1965 
2. Етнічна історія давньої України / Толочко П.П та ін.. Київ, 2000  
3. Сегеда С. Антропологія: Підручник для студентів гуманітарних 

спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ, 2009  
4. Сегеда С. Антропологічний склад українського народу: етногенетичний 

аспект. Київ, 2001 
 

Додаткова література: 
1. Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы 

(краниологическое исследование). Москва, 1969.  
2. Алексеев В.П. Историческая антропология. Москва, 1979.  
3. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. 

Москва, 1973.  
4. Антропологические типы древнего населения на территории СССР: По 

материалам антропологическим реконструкций. Москва, 1988.  
5. Бунак В.В. Геногеографические зоны Восточной Европы, выделяемые 

по факторам крови АБО // Вопросы антропологи, 1969, вып. 32, с. 6 − 28. 
6. Великанова М.C. Палеоантропология Прутско - Днестровского 

междуречья. Москва, 1973.  
7. Волков Ф. Антропологические особенности украинского народа // 
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7. Питання для самоконтролю  
в процесі самостійної роботи 

 
1. Коли відбулось заселення України неоантропами – людьми сучасного 

фізичного типу? Як можна охарактеризувати фізичні риси найдавнішої 
людності Європи? 

2. Чим пояснюються відмінності в антропологічному складі мезолітичних 
племен Дніпровського Надпоріжжя. 

3. В чому полягають особливості морфологічного типу племен дніпро 
донецької культурно історичної спільності доби неоліту? 

4. Чи контактували між собою землеробські та скотарські племена 
енеолітичної доби і як це відбилось в їхньому антропологічному типові? 

5. Що відомо про антропологічний тип людності трипільської історико-
культурної спільноти? 

6. Якими фізичними рисами відзначались племена катакомбної та інших 
культур бронзового віку? 

7. Де слід шукати генетичні витоки кіммерійців, скіфів та сарматів в світлі 
даних антропології? 

8. Які етнічні групи входили до конгломерату племен черняхівської 
культури? Чи відобразилась поліетнічність даної культури в фізичних рисах її 
носіїв? 

9. Чим можна пояснити антропологічну неоднорідність племен салтівської 
культури? 

10. В чому полягать відмінності фізичного типу окремих груп 
давньоруської людності України. Чим їх можна пояснити? 

11. Чи знайшли відображення тюрко-словʼянські контакти в 
антропологічному складі українського народу? 

12. Як можна охарактеризувати краніологічні особливості українців 
доби пізнього середньовіччя та ранньомодернового часу ? 

13. Яким був антропологічний тип мешканців козацьких містечок 
Наддніпрянщини? 

14. Чи виділяються в антропологічному складі українського народу 
окремі варіанти? В яких регіонах України простежується вплив балтського, 
іранського та тюркського морфологічних компонентів? 

15. Як можна визначити місце українців на антропологічній мапі 
Європи? 
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