
Форма опису програми екзамену 

5 курсу «Історична антропологія» 

 

Поля форми Опис поля форми 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

 

Кафедра 

 

Історії України  

Програма екзамену 

з дисципліни 

 

«Історична антропологія» 

Курс 5 
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Форма проведення 
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Тривалість проведення 2 години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

 

Критерії оцінювання 35–40 Високий  рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу з, можливо, незначними 

недоліками. 

25–34 Достатній  рівень теоретичних знань у 

межах обов’язкового матеріалу з незначною 

кількістю змістовних помилок. 

15–24 Середній  рівень теоретичних знань у 

межах обов’язкового матеріалу із значною 

кількістю змістовних недоліків. 

14–0 Низький  незадовільний рівень теоретичних 

знань у межах обов’язкового матеріалу, що 

потребує самостійного доопрацювання 

навчального курсу 

Перелік допоміжних матеріалів Карти, схеми, відеоматеріали 

Орієнтовний перелік питань 1. Предмет, об’єкт та завдання історичної 

антропології. 

2. Взаємовпливи історичних та антропологічних 

дисциплін.  

3. Основні періоди становлення історичної 

антропології. 

4. Розвиток антропологічних знань доби 

Античності і Середньовіччя. 

5. Виникнення антропологічних товариств. 

6. Наукові академічні школи. Провідні 

антропологи світу. Повідомлення (за вибором 

студентів). 

7. Становлення "нової історичної науки" в 

першій половині XX ст. Школа Анналів. 

8. Історико-антропологічні школи Франції, 

Великобританії і Німеччини: спільне і 

відмінності. 

9. Історична антропологія і соціальні науки 

(соціологія, психологія, етнологія. 



10. Визначення та структура повсякденності. 

Вивчення повсякденності в історії та 

етнології. 

11. Історія повсякденності та мікроісторія: 

предмет і методи дослідження. 

Повсякденність середньовічної Русі: сім'я та 

дитяча, здоров'я та хвороби. 

12. Історія ментальності. Предмет та методи 

дослідження. 

13. Ментальний світ Середньовіччя: емоції, 

уявлення про час і 

про місце. 

14. Символіка середньовічної ментальності. 

15. Гендерна історія. Предмет та методи 

дослідження. 

16. Жінка в України та Європи: історико-

антропологічний підхід. 

17. Витоки українських антропологічних студій.   

18. Антропологізм чи етнографізм? 

19. Фундатори української антропологічної 

науки. 

20. Сучасна антропологічна наука в Україні.  

21. Основи антропометрії (краніометрія, 

остометрія, соматометрія). 

22. Науково-прикладний інструментарій 

антропометрії. 

23. Термінологічний словник історичної 

антропології. 

24. Методики реконструкції та надбання 

антропологів-практиків. 

25. Міфічно-біблійне та природниче тлумачення 

Людини. 

26. Теорія еволюціонізму в антропологічній 

думці. 

27. Основні принципи расової класифікації 

людства. 

28. Дарвінізм та формування наукових тлумачень 

антропогенезу. 

29. Сучасні теорії еволюції людини.  

30. Скелетні рештки стоянок давніх людей в 

Україні. 

31. Антропологічні матеріали Чернігівщини. 

32. Реконструкція антропологічних типів 

М.Герасимовим.  

33. Географія та антропологічні риси населення 

стоянок (V–III т. д. н.е.). 

34. Антропологічний, соціально-побутовий та 

етнологічний тип трипільців. 

35. Археологічно-етнографічні експедиції 

В.Хвойка. 

36. Антропологічні типи сусідів ранніх 

слов’янських племен. 



37. Антропологічні характеристики населення 

Київської Русі. 

38. Реконструкції обличчя київських князів. 

39. Історично-антропологічні риси соціальних 

груп за оцінками учених. 

40. Соціоантропологічні ознаки козацької 

спільноти. 

41. Антропологічний тип зовнішніх ознак 

запорозького козака. 

42. Релігійна антропологія запорожців. 

43. Антропологічний портрет І.Сірка, 

Б.Хмельницького, І.Мазепи. 

44. Антропологічні елементи в історіософії 

П.Куліша. 

45. Елементи антропології в «Історії України-

Руси» М.Грушевського. 

46. Козацькі портрети Д.Яворницького. 

47. Етнографічне та антропологічне у творах 

М.Костомарова. 

48. Антропологічні концепції Ф.Вовка 
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