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1. Опис навчальної дисципліни  

«Антропологічний склад українського народу» 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 
03 – гуманітарні науки 

(шифр і назва) Дисципліна вільного 
вибору аспіранта 

 
Спеціальність 

032 – історія та 
археологія 

(шифр і назва) 

Загальна кількість 
годин - 150 

Спеціалізація: 
етнологія 

 

Рік підготовки: 
2-й 

Семестр 
IV -й 

Лекції 
26 год. 

Науковий ступінь:  
доктор філософії 

 
 

Семінари 
24 – год. 

Самостійна робота 
100 год. 

Вид контролю: іспит 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 50/100 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
«Антропологічний склад українського народу» 

 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення аспірантів з результатами 
досліджень, які стосуються антропологічних ознак українців, що склалися в 
результаті довготривалих етногенетичних процесів на теренах нашої держави.  

Завданнями курсу є отримання слухачами фахових знань з історії 
вітчизняної антропології і методики досліджень антропологічних (морфо-
фізіологічних рис) людей, варіацій соматологічних, одонтологічних, 
дерматогліфічних і гематологічних ознак на теренах України, локальних 
антропологічних комплексів, які виокремлюються серед українців за 
підсумками комплексного аналізу, їх місця на антропологічній мапі Євразії, 
ступеню спорідненості давньої та сучасної людності Південного Заходу Східної 
Європи, найдавніших антропологічних витоків українців і основних етапів їх 
етнічної історії.   

 Після завершення курсу лекцій, практичних занять та самостійної роботи 
з навчальної дисципліни «Антропологічний склад українського народу» 
здобувачі ступеня доктора філософії повинні знати: 

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

• сутність антропологічних концепцій Павла Чубинського, Федора 
Вовка, Яна Чекановського, Ростислава Єндика, Тетяни Алексєєвої, Василя 
Дяченка тощо; 

• найновіші досягнення вітчизняної антропології і фахову літературу 
останніх десятиліть; 

• антропологічний склад українського народу за комплексом морфо-
фізіологічних характеристик і місце українців на антропологічній мапі Євразії; 

• локальні антропологічні варіанти на етнічній території українського 
народу; 

• антропологічні особливості представників етнографічних груп 
українського народу: 

• генетичні витоки українців і основні етапи їх антропологічної 
історії. 

Передбачається, що в кінцевому результаті аспіранти-історики, 
археологи та етнологи будуть вміти: 

• оперувати основними термінами та поняттями етнічної 
антропології; 

• застосовувати антропологічні дані в процесі етнологічних 
досліджень; 

• визначати основні морфологічні компоненти, за участю яких 
сформувався антропологічний склад українського народу; 
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• знаходити і аналізувати витоки антропологічних особливостей 
населення основних історико-етнографічних регіонів України. 

• порівнювати антропологічні риси українців, національних меншин 
Україні та народів сусідніх держав. 

 
3. Програма навчальної дисципліни «Антропологічний склад 

українського народу» 

 

Навчально-тематичний план лекцій, семінарських занять 
 і самостійної роботи 

 

Теми Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна 
робота 

1. Вступ до проблематики. 
Антропологічний склад етносу як 
відображення його етногенезу та 
етнічної історії 

2 2 8 

2. Постаті та інституції вітчизняної 
антропології  4 4 18 

3. Антропометричні та антропоскопічні 
ознаки людності України  4 2 12 

4. Гематологічні маркери українців 
2 2 8 

5. Одонтологічний тип українського 
народу. Витоки сучасних характеристик 
в світлі палеоантропологічних даних 

2 2 10 

6. Дерматогліфічні ознаки українців  
 2 2 6 
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7. Антропологічне районування України за 
комплексом ознак. Ступінь 
антропологічної спорідненості 
населення різних регіонів 

4 4 20 

8. Місце українців на антропологічній 
мапі Європи 2 2 8 

9. Походження українського народу в 
світлі даних антропології 4 4 12 

 
Всього годин за семестр 26 24 100 

 
Тема 1. Вступ до проблематики. Антропологічний склад етносу як 

відображення його етногенезу та етнічної історії 
 
Антропологічні дані як джерело етногенетичної інформації. Морфо-

фізіологічні ознаки, що застосовуються в сучасній антропології. Традиційні і 
новітні методи аналізу антропологічних джерел.  

 
Тема 2. Постаті та інституції вітчизняної антропології 

 
Зародження антропологічних знань в Україні. Внесок Павла Чубинського 

в антропологічні дослідження українського народу. Федір Вовк – засновник 
вітчизняної антропології. Антропологічна діяльність співробітників Кабінету 
(Музею) антропології ім. Хв. Вовка ВУАН  і членів Наукового товариства ім. 
Т.Шевченка. Ростислав Єндик як послідовник «львівської антропологічної 
школи» Яна Чекановського. Антропологічні дослідження в Україні в повоєнний 
час. Група антропології відділу етнографії ІМФЕ АН УРСР.  Сектор 
палеоантропології і відділ біоархеології Інституту археології НАНУ.  

 
Тема 3. Антропометричні та антропоскопічні ознаки людності 

України 
 

Варіації провідних антропометричних (зріст, форма голови, діаметри 
обличчя тощо) і антропоскопічних (колір волосся і очей, форма носа, розвиток 
третинного волосяного покриву тощо) на теренах України. Локальні 
соматологічні варіанти (поліський, волинський, карпатський, 
центральноукраїнський, прутський, степовий та ін.), що виокремлюються за 
підсумками досліджень Української антропологічної експедиції під 
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керівництвом Василя Дяченка. Ступінь антропологічної однорідності і 
відмінностей українців різних регіонів.  

 
Тема 4. Гематологічні маркери українців 

Гематологічні дослідження другої пол. 1960 – поч. 1970-х рр. під 
керівництвом Єлизавети Данилової. Варіації еритроцитарних антигенів крові 
системи АВО. Гено-географічні області України (центральноукраїнська, 
поліська, деснянська, південно-східна), що входять до східноєвропейської 
гематологічної зони. Карпатська гено-географічна область України як 
локальний варіант північнобалкансько-карпатської гематологічної зони Європи.  

 
Тема 5. Одонтологічний тип українського народу. Витоки сучасних 

характеристик в світлі палеоантропологічних даних 
 

Одонтологічні дослідження українців під керівництвом Сергія Сегеди. 
Варіації провідних одонтологічних ознак (лопатоподібних форм верхніх 
медіальних різців, чотиригорбикових перших нижніх молярів, дистального 
гребеня тригоніда, колінчататої складки метаконіда тощо) на теренах України. 
Локальні одонтологічні варіанти (північно-західний матуризований, північний 
грацильний, карпатський, північно-східний грацильний). Місце українців в 
системі європейських одонтологічних типів Євразії. Витоки одонтологічних 
рис українського народу в світлі палеоантропологічних даних.  

 
Тема 6. Дерматогліфічні маркери українців 

 
Міжгрупова мінливість провідних дерматогліфічних ознак (дельтового 

індекса, індекса Каммінса, осьового карпального трирадіуса t, узорів  на 
гіпотенарі, міжпальцевих додаткових узорів) на теренах України. Локальні 
дерматогліфічні комплекси (північний, центральний, південний). Загальна 
дерматоглівічна оцінка українців на тлі інших етнічних груп Євразії. 

 
Тема 7. Антропологічне районування України за комплексом ознак. 

Ступінь антропологічної спорідненості населення різних регіонів 
 

Антропологічна диференціація населення України за комплексом 
соматологічних, гематологічних, одонтологічних та дерматогліфічних ознак. 
Специфічні антропологічні риси українців  північної, центральної, карпатської 
та південної зон. Вплив балтського та фінського компонентів на формування 
морфо-фізіологічних характеристик поліщуків Лівобережного та 
Правобережного Полісся. Тюркський антропологічний компонент в Середній 
Наддніпрянщині і степовій зоні України. Фракійський складник 
антропологічного типу карпатоукраїнців. Ступінь антропологічної 
спорідненості українців в порівнянні з іншими народами Європи. 
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Тема 8. Місце українців на антропологічній мапі Європи 

 
Українці як представники дніпровсько-карпатської групи популяцій. 

Проміжне  становище дніпровсько-карпатських антропологічних варіантів  між 
північними та південними європеоїдами. Роль південноєвропеоїдного 
компоненту у формуванні антропологічних характеристик українського народу. 

 
Тема 9. Походження українського народу в світлі даних антропології 
 
Найдавніші витоки фізичних рис українців в світлі даних 

палеоантропології. Взаємодія північно- і південноєвропеоїдного 
антропологічних компонентів на теренах України в попередні історичні епохи 
та наслідки цього процесу. Ступінь антропологічної спорідненості 
середньовічної та сучасної людності України. Наукова неспроможність 
«теорій» про повну заміну населення Середньої Наддніпрянщини після татаро-
монгольської навали. Співвідношення результатів антропологічних досліджень 
та молекулярно-генетичних досліджень українського народу. 

 
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 
 
 



9 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
(екзамен) 

Сума 
 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
6 6 7 7 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 

 
6. Рекомендована література 

 
Основна література: 

 
1. Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. Київ, 1965 
2. Сегеда С. Антропологія: Підручник для студентів гуманітарних 

спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ, 2009  
3. 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. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. 
Москва, 1973.  

3. Бунак В.В. Геногеографические зоны Восточной Европы, выделяемые 
по факторам крови АБО // Вопросы антропологи, 1969, вып. 32, с. 6 − 28. 

4. Вовк Хв. Антропометричні досліди українського населення Галичини, 
Буковини й Угорщини // Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 
1908, Т. 10,  с. 6–39. 
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5. Волков Ф. Антропологические особенности украинского народа // 
Украинский народ в его прошлом и настоящем. Петроград, 1916, с.427 − 454.  

6. Вовк Хв. Студії з антропології України / С.П.Сегеда, переднє сл., комент., 
антрополог. терм. Київ, 2010  

7. Данилова Е.И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза 
украинского народа. Київ, 1971.  

8. Дяченко В. Не тільки чорнії брови, карії очі (антропологічні типи на 
етнічній території українського народу) // Віче, 1992, №4, с.114 − 122. 

9. Етнічна історія давньої України / Толочко П.П., Д.Н.Козак, Моця О.П., 
Мурзін В.Ю., Отрощенко В.В., Сегеда С.П. Київ, 2000.  

10. Єндик Р. Вступ до расової будови України // Наукове товариство ім. 
Шевченка. Бібліотека українознавства. Ч.1. Мюнхен, 1949.  

11. Колеснікова В.А, Черновол І.В., Яненко А.С. Музей (кабінет) 
антропології та етнології імені проф. Хв. Вовка. Київ, 2012,  88 с. 

12. Петров В. Походження українського народу. Київ, 1992, 19 с. 
13. Раковський І., Руденко С. Погляд на антропологічні відносини в 

українського народу // Збірник математично - природописно - лікарської секції 
Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. 1927. Т. XXVI, с. 204 – 214. 

14.  Руда О. З. Олександр Гаврилович Алешо (1890–1922) – вчений та 
організатор української науки. Київ, 2010. 164 с.  
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7. Питання для самоконтролю в процесі самостійної роботи 

 
1. Коли розпочалися антропологічні дослідження українців? 
2. Якими були погляди Павла Чубинського на антропологічний склад 

українського народу? 
3. В чому полягає сутність антропологічної концепції Федора Вовка? 
4. Якими були основні напрямки Кабінету (Музею) антропології ім. 

Хв.Вовка? 
5. Яких поглядів на антропологічний склад українського народу  

дотримувався Ростислав Єндик?  
6. Які наукові інституції займались вивченням антропологічного складу 

українців в повоєнний час? 
7. Що відомо про діяльність Української антропологічної експедиції ІМФЕ 

АН УРСР? 
8. Яким був внесок Василя Дяченка в антропологічні дослідження 

українського народу? 
9. Як можна коротко охарактеризувати антропологічний склад українців в 

світлі даних антропометрії та антропоскопії?  
10. Який одонтологічний тип домінує серед українців. Що відомо про 

про його витоки? 
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11. Чи дають підстави варіації дерматогліфічних ознак на теренах 
України для виокремлення локальних варіантів? 

12. До якої гематологічної зони Євразії належить людність України? 
13. В чому полягать відмінності фізичного типу людності північної, 

центральної, південної та західної зон  груп України? 
14. В яких регіонах України простежується вплив балтського, іранського 

та тюркського морфологічних компонентів? 
15. Чи знайшли відображення тюрко-словʼянські контакти 

середньовічної доби  в антропологічному складі українського народу? 
16. Як можна охарактеризувати краніологічні особливості українців 

доби пізнього середньовіччя та ранньомодернового часу ? 
17. Яким був антропологічний тип мешканців козацьких містечок 

Наддніпрянщини? 
18. Як можна окреслити місце українців на антропологічній мапі 

Європи? 
19. Чи проводяться антропологічні дослідження українців в наші дні? 
20. Чи застосовуються антропологічні дані для висвітлення питань 

етногенезу та етнічної історії українського народу? 
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