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В С Т У П  

 

 

Антропологія (гр. anthropos – людина + logos – вчення) – наука про 

людину. Вона вивчає походження, розвиток й індивідуальні особливості 

людини: статеві, вікові, конституціональні, професійні, етнічні, расові. 

У ряді питань антропологія, етнографія і археологія тісно 

взаємопов’язані, проте ці науки хоч і суміжні, але самостійні. Антропологія 

вивчає варіації фізичного типу людини в часі та просторі, а також історичне 

минуле людства за речовинними викопними залишками (знаряддя праці, 

предмети побуту і мистецтва). У той час, як етнографія досліджує особливості 

культури і побуту народів, що нині живуть, та їх походження. Історію 

розселення, культурно-історичні взаємини. 

Антропологія як галузь природознавства посідає місце серед біологічних 

дисциплін, оскільки людина має подвійну природу: біологічну і соціальну. 

Людина немислима поза суспільним середовищем, саме формування людини 

та її життя проходять в умовах суспільного колективного виробництва. Праця і 

суспільство – основні умови розвитку й існування людства. Тому антропологія 

виходить за рамки природничих біологічних наук і вступає в царину, де діють 

соціально-історичні чинники. 

Антропологічна наука представлена наступними розділами: 

1. Антропогенез вивчає місце людини в системі тваринного світу, 

процеси становлення людини. 

2. Морфоантропологія вивчає індивідуальну мінливість фізичного 

типу людини. 

3. Фізіоантропологія вивчає фізіологічні і біохімічні особливості та їх 

варіації у людини. 

4. Расознавство вивчає формування антропологічного складу народів 

земної кулі у минулому і сьогоденні. 
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Антропологія як навчальна дисципліна, що є обов’язковою в 

галузевому Державному стандарті вищої освіти за напрямом 060401 – 

“Психологія”, забезпечує формування цілісних (системних) антропологічних 

знань відповідно до чотирьох розділів даної науки (антропогенез, 

морфоантропологія, фізіоантропологія та расознавство). Антропологія 

розглядається як розділ природознавства, що вивчає походження, розвиток та 

індивідуальні особливості людини. Тому складовими частинами курсу 

антропології є чотири інформаційні блоки: а) структура, методи та принципи 

антропологічних знань; б) фізична антропологія; в) теорія еволюції; г) 

антропогенез і расогенез. 

Навчальна дисципліна знайомить майбутніх фахівців із структурно-

функціональною організацією людських популяцій, екосистем минулих 

часів, із загальноантропологічними законами та закономірностями 

взаємовідносин первісних людей між собою і навколишнім середовищем, в 

основі яких з’являються біосоціальні зв’язки. Мета вивчення дисципліни – 

формування комплексних антропологічних знань, чітке розуміння основних 

закономірностей виникнення та еволюції людини, а також набуття 

практичних знань і навичок антропологічних досліджень, розвиток 

біосоціального мислення тощо. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Особливості антропогену та етапи розвитку людини. 

Походження і систематика приматів 

Мета: вивчити особливості нині триваючого геологічного періоду – 

антропогену; з’ясувати систематичне положення приматів взагалі та 

людиноподібних мавп зокрема; визначити місце людини розумної в цій 

системі. 

Навчальні елементи: антропоген, палеоліт, Homo sapiens, Primates, 

понгіди, дріопітеки. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні особливості антропогену 

Антропоген (плейстоцен, четвертинний або льодовиковий період) – 

період розвитку Землі, що продовжується і зараз (термін запропонований 

А.П. Павловим 1922 р.). Ще недавно більшість дослідників вважали, що 

тривалість антропогену дорівнює приблизно 1 млн років. До нього відносили 

час розвитку материкових льодовикових покривів, що далеко проникали в 

рівнинні області з помірним кліматом. 

Зараз тривалість антропогену подовжується. До нього приєднується 

частина пліоцену, протягом якої була сформована фауна ссавців і рослинність, 

близька до сучасної. Як показують відкриття останніх 15-20 років, прадавні 

люди або дуже близькі до них істоти з'явилися значно раніше офіційно 

визнаної нижньої межі антропогену. Проте відносно рубежу, по якому треба 

проводити нижню межу, немає ясності й одностайності. Одні вважають, що її 

треба проводити на рубежі 3-3,5 млн років тому, інші цю межу намічають 

трохи вище: 1,8-2 млн років. 

Численні дані про розвиток природи антропогену свідчать, що великі 

природно-історичні області (пояси, зони, провінції) мали свої особливості. 

Природа в антропогені, як і в будь-якому іншому періоді еволюції Землі, 
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розвивалася спрямовано, але основна «лінія» її розвитку ускладнювалася 

коливальними змінами клімату. Палеогеографічні умови формувалися під 

впливом багатьох чинників, головними серед яких були тектонічні. Вони 

чинили величезний вплив на всі інші чинники: ерозійно-акумулятивну і 

денудаційну діяльність, зміни клімату, льодовикові покриви, а також 

коливання рівня морів і океанів. 

В основу виділення антропогену покладено коливання клімату, що 

зумовлюють зледеніння і міжльодовиків’я. Окрім геологічних даних, для 

обґрунтування найбільших стратиграфопалеогеографічних одиниць 

використовуються також фауна ссавців і матеріали щодо рослинності, а при 

вивченні морських відкладень – фауна морських молюсків і форамініфер. 

Основні етапи розвитку людини та її матеріальної культури 

Палеоліт як археологічна епоха охоплює час від початку плейстоцену, 

тобто майже весь антропоген, що складає 1,8-2 млн років. Більшістю 

дослідників палеоліт поділяється на нижній і верхній. Ці відділи істотно 

відрізняються один від одного й антропологічно, й археологічно. Нижній 

палеоліт – час проживання архантропів (прадавніх) і палеоантропів (давніх 

людей) – тривав до верхнього плейстоцену. За цей тривалий період змінилося 

декілька археологічних епох (олдувайська, ашельська і мустьєрська), і відбувся 

значний розвиток матеріальної культури людини. 

Верхній палеоліт – час існування Homo sapiens, до якого належить 

сучасне людство. Незважаючи на невелику тривалість верхнього палеоліту (30-

40 тис. років), людство за цей час пройшло величезний шлях. 

Історія давньої людини вивчається завдяки детальному і всебічному 

дослідженню так званих "культурних шарів", що утворилися на місці поселень 

(стоянок) у результаті різноманітної господарської діяльності людей. Від 

відкладень, що не містять культурного шару, останній відрізняється наявністю 

різноманітних предметів, створених людиною або таких, що виникли в 

результаті її діяльності: кістяні та кам'яні знаряддя, кухонні відходи (головним 
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чином кістки тварин), залишки житла, вогнищ, витвори мистецтва (статуетки, 

прикраси і под.). 

Палеолітичні місцезнаходження підрозділяють на перевідкладені та 

неперевідкладені. Останні фіксують місце і час поховання, тут залишаються 

іноді в мало зміненому вигляді багато особливостей будови стоянок, житла, 

вогнищ і т.д. Перевідкладені культурні шари виникли в процесі руйнування і 

зсуву неперевідкладених. Незважаючи на істотну "втрату інформації", 

перевідкладені культурні шари також являють собою велику цінність і ретельно 

досліджуються. 

Таке широке розповсюдження палеолітичних стоянок, знаходження їх у 

дуже різноманітних природних умовах (від тундри до пустель і гірських 

районів) свідчить про пристосованість людини верхнього палеоліту до 

навколишнього середовища й уміле використання його сприятливих і 

несприятливих особливостей. Головну роль у цьому відіграли соціальні 

чинники, а також уміння будувати житло і виготовляти одяг. Проживання 

людей у природних умовах створювало передумови для виникнення і 

формування різних археологічних культур. 

Походження і систематика приматів 

До початку 30-х років ХХ століття фахівцям було відомо близько 60 родів 

викопних приматів, і лише за останні 60 років відкрито 68 нових родів. Це 

примусило антропологів переглянути і переосмислити всі наявні матеріали. 

Примати (Primates) виділилися як ряд ссавців у кінці крейдяного періоду (132 ± 

5 млн років тому). Їх предками, мабуть, були дрібні комахоїдні тварини подібні 

до сучасної тупайї. Тривалий час вважалося, що тупайї посідають проміжне 

положення між комахоїдними і приматами, особливо лемурами. Проте нові 

дані не підтверджують близької спорідненості тупайї з приматами або 

комахоїдними і не дають підстав припускати, що вони мали спільного предка. 

Для розуміння походження вищих приматів найбільш істотними можна 

вважати такі три факти: 

• «нейтральність» будови скелета прадавніх (40 млн років тому) деревних 
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чотириногих мавп – амфіпітеків, що виявляють схожість з такими 

різними групами сучасних приматів, як мавпи Старого і Нового Світу; 

• пізніші деревні мавпи – єгиптопітеки (28-26 млн років) мають деякі схожі 

риси з мавпами міоцену дріопітеками і, можливо, з пліопітеками – та 

розглядаються зараз як їх ймовірні попередники найдавніші дріопітеки; 

• нарешті, накопичилося вже немало фактів, що свідчать про схожість будови 

скелета ранніх представників приматів Старого і Нового Світу. 

Ці дані свідчать про порівняно пізнє розділення мавп на американських 

Нового Світу (широконосих) і європейських Старого Світу (вузьконосих). 

Згідно з концепцією німецького геофізика А. Вегенера про дрейф материків, 

40 – 35 млн років тому існувала не менш реальна можливість проникнення 

мавп до Південної Америки з Африки (через Південну Атлантику), ніж з 

Північної Америки. Мабуть, цей аргумент можна розглядати як непрямий доказ 

походження обох груп мавп від одного кореня. 

Наступний етап розвитку гоміноїдів пов'язаний з великою, широко 

розселеною і процвітаючою в міоцені – пліоцені групою дріопітекових. Власне 

дріопітекові існували приблизно 23-10 млн років тому. Нижньоміоценові 

дріопітеки могли стати предками дріопітеків середнього і верхнього міоцену, 

що з'явилися в Європі й Азії вперше близько 19-17 млн років тому. До них 

належить відомий ще Ч. Дарвіну дріопітек Фонтанів з Сен-Годена (Франція) – 

одна з найперших виявлених викопних мавп, плечова кістка якої дуже нагадує 

кістку карликового шимпанзе. 

Останніми дріопітековими, які вважаються найбільш імовірними 

предками людини і сучасних антропоїдних мавп, мабуть, слід уважати 

сивапітеків – рід (або підрід) дріопітекових. Сивопітеки жили близько 13 млн 

років тому в Північній Індії. Пізні міо- і пліоценові дріопітеки мешкали також у 

Передній Азії, Південній і Центральній Європі. Для цього, третього, етапу 

еволюції дріопітекових характерна поява гомінід середніх розмірів з масою тіла 

23-32 кг. Вони нагадували сучасних невеликих людиноподібних мавп (гібонів), 
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хоча залишки скелета кінцівок сивапітеків не схожі на скелет орангутанга або 

шимпанзе. 

Primates – ряд вищих ссавців надряду плацентарних тварин. Предками 

приматів були примітивні комахоїдні ссавці. У верхньокрейдяних 

відкладеннях Монголії знайдений, мабуть, найбільш стародавній представник 

цієї початкової групи – Zalambdalestes. 

Прадавні примати в крейдяному періоді розселилися з Азії до Європи, 

Північної Америки, Африки. Вони дали початок палеоценовим формам 

протолемуроїдів (предки сучасних тупайєвих і лемурових) і протарзіоїдів 

(предки довгоп’ятоподібних). Імовірно, примітивні довгоп’ятові з еоцену стали 

предками людиноподібних приматів. Два підряди сучасних приматів – 

напівмавпи і людиноподібні примати – об'єднують більше 200 різноманітних 

видів – від крихітних ігрунок до масивних горил, від пухнастих лемурів до 

людини. 

Для приматів характерний високий рівень комунікації, типові грумінг 

(догляд за своїм хутром і хутром інших особин), "поведінка тітки" та ін. 

Примати розмножуються протягом року, статеві цикли у жіночих особин 

менструальні. Вагітність корелює з розмірами тіла і триває від 4 до 10 місяців. 

Життя на деревах сприяло розвитку в приматів вертикального положення 

тіла, що підготувало перехід до прямоходіння і до наземного способу життя у 

предків гомінід. Органи нюху у приматів розвинені слабо порівняно із слухом і 

особливо із зором (завдяки зоровому аналізатору людина отримує до 90% 

інформації про оточуючий її світ). Головний мозок відносно великий, з 

розвиненими великими півкулями, поверхня яких вкрита борознами і 

звивинами. Збільшені також потилична (зорова область), лобова і скронева 

(керують м'язовою діяльністю і голосовим апаратом) долі, а також асоціативні 

зони тім'яних і префронтальних ділянок кори. Збільшення мозку, мозкової 

частини черепа й ускладнення функцій передніх кінцівок супроводжувалося 

укороченням щелеп і зменшенням лицьової частини черепа. 

 



 

11 

 

Завдання до теми 

1. За допомогою біогеохронологічної шкали визначити положення та 

тривалість антропогену. З’ясувати, які події відбулися в цей час. 

2. Визначити час існування та систематичну належність таких мавп: 

дріопітеки, амфіпітеки, єгиптопітеки, пліопітеки, сивапітеки, австралопітеки, 

горила. 

3. Скласти систему сучасних антропоїдних мавп. Визначити місце людини 

розумної у цій системі. 

Контрольні питання 

1. Від кого походять сучасні людиноподібні мавпи і людина? 

2. Що таке Zalambdalestes? Який у них вік? 

3. Чим примати відрізняються від гомінід, а також мавпи Нового Світу 

від мавп Старого? 

4. Охарактеризувати рід Примати. Які особливості свідчать про високий 

рівень їх розвитку? 

5. Які події відбулися в антропогені? 

Література: [1, 2, 4, 6]. 

 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Час виділення людської лінії та місце формування Ноmo sapiens 

Мета: визначити час виділення людської лінії та місце формування 

Ноmo sapiens; з’ясувати систематичне положення людини прямоходячої, 

умілої та розумної; дати визначення понять «кладогенез» і «сапієнтація». 

Навчальні елементи: рамапітеки, австралопітек, сапієнтація, 

кладогенез, Ното erectus, «класичні» неандертальці, синантропи. 

Короткі теоретичні відомості 

Час виділення людської лінії 

Щоб відповісти на це питання, необхідно повернутися до однієї з 

основних проблем антропогенезу – чи можна виявити серед пізніх дріопітеків 
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які-небудь ознаки розвитку в напрямі до людини? Наскільки реальна 

можливість визначити за палеонтологічними даними мавпячого предка 

гомінід? Дріопітек африканський морфологічно й екологічно скоріше нагадує 

нижчих, ніж вищих мавп. Хоча він і міг бути важливою ланкою в еволюції 

гомінід, але навряд чи був безпосереднім "спільним предком" людини й 

африканських понгід. 

До недавнього часу предком гомінід більшість палеонтологів вважали 

рамапітека. Його розглядали як самостійний рід високорозвинених гомінід, що 

мешкали в Афроєвразії приблизно від 14 до 10 (8) млн років тому. Зараз 

виявлено нові численні центри еволюції гомінід у Східній Африці (Кенія), 

Південній і Східній Азії (Індія, Пакистан, Китай), Передній Азії (Туреччина), 

Центральній і Південній Європі (Угорщина, Греція), що свідчить про широке 

розповсюдження рамапітеків і близьких до них форм у Старому Світі на межі 

міоцену і пліоцену. Після цих відкриттів серед фахівців утвердилася думка, що 

рамапітек був першим гомінідом відкритих просторів, безпосереднім 

попередником австралопітека – протоавстралопітеком. 

У даний час уже не відстоюється можливість розбіжності ліній людини й 

африканських понгід у верхньому олігоцені, яка обговорювалася після 

відкриття єгиптопітека. Точка зору про те, що ця розбіжність відбулася в 

нижньому міоцені (близько 20 млн років тому) також не є переконливою. 

Мабуть, реальнішою є гіпотеза пізнішого виділення людської лінії – в період від 

середнього міоцену до нижнього пліоцену, тобто в інтервалі від 14 до 6 млн 

років тому. Вона більшою мірою відповідає як палеонтологічним, так і 

біомолекулярним даним. Проте питання поки залишається відкритим. 

Разом з тим, із зазначеного не виходить, що зовнішність нашого далекого 

мавпячого предка зовсім не можна реконструювати. Певними опорними 

пунктами для цього наука володіє і зараз. Спробуємо підсумувати все, що 

відомо антропології про цього «спільного предка», поки невловимого 

палеонтологічно. 
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Біомолекулярні дані свідчать: генетично, імунологічно і біохімічно він був 

вельми схожий на сучасного шимпанзе. У будь-якому разі "спільний предок" 

повинен був мати вже декілька найважливіших, спільних для людини і 

шимпанзе ознак – систему груп крові, аналогічну до людської молекулу 

гемоглобіну, імунологічну схожість за сироватковими білками крові й ін., 

оскільки виникнення цих особливостей пізніше, вторинним шляхом, менш 

імовірне. Порівняльний аналіз хромосом понгід і людини показав, що 

«спільний предок» уже мав 18 пар хромосом, подібних до хромосом сучасної 

людини, у якої їх 23 пари. 

Проте відновлення зовнішнього вигляду предка поки досить 

проблематичне. Оскільки молекули й організми еволюціонують часто з різною 

швидкістю, а значить, темпи молекулярної та фенотипічної еволюції можуть не 

збігатися, біохімічна схожість людини і шимпанзе не є ще достатньою 

підставою, щоб беззастережно приписувати спільному предкові шимпанзоїдну 

зовнішність. Підбиваючи підсумок щодо цієї проблеми можна сказати, що 

вирішенню питання «спільного предка» сприятимуть нові палеонтологічні 

відкриття, які стосуються епохи, для якої поки немає таких достовірних даних 

– 8-5 млн років тому. Це саме той час, що показує і «молекулярний годинник». 

Час появи і місце формування Ноmо sapiens 

Поки невідомо, чи відбувався процес сапієнтації (олюднення) шляхом 

кладогенезу, тобто розгалуження ліній способом філогенетичного 

диференціювання, або ж шляхом араморфозу – поступовим переходом одного 

таксона в іншій при загальному підйомі рівня організації. Можливо, обидва ці 

типи еволюційного розвитку поєднувалися, і розгалуження в межах 

поліморфних груп доповнювалося "прямим" розвитком окремих гілок, їх 

стадіальною трансформацією. 

Існує принаймні три можливі рівні виділення Homo sapiens: ранній, 

середній і пізній. Одні визнають виняткову давність сапієнса і вважають, що 

його гілка виділилася в еоплейстоцені від австралопітекоїдного або навіть 

рамапітекоїдного предка. Проте, як уже наголошувалося, гіпотези раннього 
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виділення сапієнса не є переконливими. Більш поширеною є думка про 

середньо- або ранньоверхньоплейстоценовий час появи Homo sapiens. Як 

імовірний предок у цьому випадку у різних авторів фігурують різні форми: або 

один з пізніх, прогресивних Ното erectus (Людина прямоходяча), або ранній 

прогресивний неандерталець (Homo neanderthalensis). 

Нарешті, існує думка про пізнє походження сапієнса. У цьому випадку 

предковими формами вважаються прогресивні палестинські палеоантропи або 

навіть «класичні» неандертальці вюрма (50 тис. років тому). На користь 

останньої точки зору наводять як археологічні аргументи (спадкоємність 

піздньомустьєрської індустрії «класичних» неандертальців і верхньої 

палеолітичної культури сапієнса), так і морфологічні (наприклад, тип людей 

стоянки «Схул», у яких поєднуються і неандерталські риси, і риси 

кроманьйонців). 

Проте відомо, що «класичні» неандертальці були пізніми формами 

гомінід, що співіснували з першими неоантропами – сапієнсами. Щоб 

вирішити це протиріччя, припускають, що темпи сапієнтації на цьому пізньому 

короткому відрізку антропогенезу значно прискорилися внаслідок гетерозису 

під час змішування співіснуючих форм гомінід. Звичайно, окремі риси 

«сапієнтного» комплексу могли з'явитися рано, навіть в еоплейстоцені. 

Морфологічна мінливість гомінід взагалі дуже широка. Імовірно, важливу роль, 

як і в інших приматів, відігравали в цьому комплексі повторні мутації. Так, 

піднесення підборіддя є вже на нижній щелепі предка людини, що жили майже 

2 млн років тому. Тоді ж відмічена грацільна будова лоба (знахідки з Кенії). 

Подальше ослаблення рельєфу лоба виявилося близько 0,1 млн років тому, а у 

примітивного лантьянського синантропа вже редукувалися «зуби мудрості». 

Мабуть, деякі ознаки «сапієнтного» комплексу могли виникати в еволюції 

окремих груп гомінід давно і неодноразово. І в цьому сенсі сапієнтація має 

глибоке коріння, хоча якнайдавніші представники Homo sapiens все ж таки 

поки невідомі раніше 0,1-0,07 млн років тому. 
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Процеси сапієнтації, як про це свідчать палеонтологічні дані, відбувалися 

в різних районах Старого Світу і з різною швидкістю. Тут могли відігравати 

роль різні обставини: особливість навколишнього середовища, специфіка 

суспільної структури популяцій. Таким чином, обидві гіпотези множинності 

центрів сапієнтації (поліцентризм) або обмеженості її однією досить великою 

територією (моноцентризм) мають точки зіткнення.  

Можливо, швидше сапієнтація відбувалася в Східній Африці, Південно-

Східній Європі і на Близькому Сході. Багато суперечок викликає проблема 

пріоритету Африки або Європи. За деякими даними, на якнайдавнішій 

прабатьківщині людства сапієнс міг з'явитися на декілька десятків тисяч років 

раніше, ніж на інших територіях. Проте це припущення не виключає 

можливості походження Homo sapiens в інших районах Старого Світу. 

Більшість прихильників поліцентризму визнають помірне число центрів 

сапієнтації: від двох до чотирьох – п'яти. 

Висловлювалося і таке міркування: центрів виникнення Homo sapiens 

могло бути стільки ж, скільки було місць формування культур верхнього 

палеоліту. Адже мустьєрська культура в основному пов'язана з 

неандертальцем, а культура верхнього палеоліту – із сапієнсом. На користь 

поліцентризму свідчить і майже одночасна поява Homo sapiens на межі 

верхнього палеоліту (40-35 тис. років тому) в таких віддалених один від одного 

регіонах, як Індонезія (Калімантан), Західна Європа (Кроманьйон) і Південна 

Африка (Флорісбад).  

Таким чином, завершальний етап гомінізації – процес сапієнтації – зайняв 

в основному останні 100 тис. років. На цьому відрізку антропогенезу відбулися 

істотні зрушення в морфологічній організації, пізнавальних здібностях Homo 

sapiens, знизилася швидкість старіння, збільшилася тривалість життя. 

Завдання до теми 

1. Визначити вік рамапітека й австралопітека. 

2. Установити час появи і місце формування людини розумної. 

3. З’ясувати умови і причини процесу сапієнтації. 
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Контрольні питання 

1. Коли відбулося виділення людської лінії? 

2. Чим відрізняються процеси гомінізації та сапієнтації? 

3. Чим відрізняються погляди прибічників теорій моно- і поліцентризму? 

4. Порівняти зміст понять «кладогенез» і «ароморфоз». 

5. Де виникла первісна людина?  

Література: [1, 4, 6]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Південно- і східноафриканські австралопітеки. Проблема 

грані між тваринами і людиною. Фактори і критерії гомінізації 

Мета: з’ясувати відмінності між південними і східними формами 

австралопітеків; довести причини перетворення мавпи на людину, 

визначити фактори та критерії гомінізації. 

Навчальні елементи: рамапітек, австралопітек, сапієнтація, 

кладогенез, Ното erectus, «класичні» неандертальці, синантроп, 

гомінізація. 

Короткі теоретичні відомості 

Південно- і східноафриканскі австралопітеки 

Відкриття 1924 р. у Південній Африці за 10 км від станції Таунг черепа 

дитинчати викопного примата послугувало початком нового етапу в 

теоретичних дослідженнях антропогенезу. Череп поєднував у собі ознаки як 

антропоїдних (людиноподібних) мавп, так і людини. Вид, до якого належав 

власник черепа, був названий Australopithecus africanus (Dart, 1925). Пізніше 

залишки австралопітекових були виявлені ще в чотирьох 

південноафриканських місцезнаходженнях. Сукупність скелетних матеріалів 

щодо австралопітекових («південних мавп») свідчить про те, що вони мають 

більшу схожість з Homo sapiens, ніж з сучасними антропоїдними мавпами, до 

яких належать 4 види: шимпанзе, орангутанг, горила і гібон. Схожість з 

людиною полягає, перш за все, у будові черепа (менший лицевий і більший 
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мозковий відділи) і зубів (ікла, що не виступають над рівнем сусідніх зубів, і 

слабо розвинені різці). 

Найбільш вражаючою рисою австралопітеків, що виділяє їх серед усіх як 

сучасних, так і викопних приматів, є прямоходіння (!). Доказом цього слугує 

велика схожість тазових кісток австралопітекових з людськими, а також 

положення великого потиличного отвору, розташованого у них ближче до 

середини основи черепа. Якщо до цього додати, що в австралопітеків ікла не 

могли використовуватися як зброя для нападу або самозахисту, то 

напрошується висновок, що подібна біологічна неозброєність повинна була 

компенсуватися вільними кінцівками, здатними використовувати палиці і 

каміння для захисту, нападу і добування їжі, тобто руками (!). 

Під час дослідження залишків південноафриканських австралопітекових 

було звернено увагу на помітні морфологічні відмінності між окремими 

представниками з різних місцезнаходжень. У представників першої групи були 

менші розміри тіла, гладші та позбавлені гребенів черепи, більші передні та 

порівняно невеликі корінні зуби. Їх звичайно називають грацільними формами. 

Представники другої групи, навпаки, відрізнялися великими розмірами тіла, 

дуже масивними черепами з кістковими гребенями і дуже великими корінними 

зубами. Ці форми називають масивними австралопітеками. Грацільні та масивні 

форми різняться і за об'ємом мозку. У перших – від 450 до 600 см3 (у 

середньому 525 см3), у других – від 500 до 650 см3 (середній об'єм 575 см3). 

Ураховуючи порівняно невеликі розміри цих приматів (довжина тіла 120-130 

см, вага 30-34 кг), що значно поступаються сучасним великим антропоморфним 

мавпам, відносна вага їх мозку була значно вища. 

Проте проблема геологічного датування віку і периферійне положення 

місцезнаходжень (Південна Африка) австралопітекових породили у багатьох 

дослідників обережність в оцінці їх філогенетичного положення. Більшість з 

них схилилася до визнання цих приматів хоч і дуже близькою до предків 

людини, але все ж бічною гілкою еволюції, що не привела до виникнення 

прадавніх людей – архантропів. Ця точка зору переважала до кінця 50-х років, 
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коли було зроблено новітні відкриття прогресивніших австралопітекових у 

Східній Африці. Ці відкриття корінним чином змінили погляд на положення 

австралопітекових у філогенії людини. 

1959 р. в найстародавнішому шарі Олдувайської ущелини був виявлений 

майже повний череп викопного вищого примата, схожого з деякими 

масивними формами південноафриканських австралопітеків. Йому було дане 

найменування Zinjanthropus boisei (Liky, 1959). Абсолютний вік знахідки, за 

даними калій-аргонового аналізу, склав 1,755 млн років. У відкладеннях разом 

із залишками зинджантропа були виявлені оброблені знаряддя: чопери, біфаси 

і багатогранники. Спочатку автор знахідки був переконаний, що знаряддя 

олдувайської культури – творіння рук зинджантропа. Проте невеликий об'єм 

мозку (530 см3) та інші примітивні особливості цієї істоти посіяли серед 

учених сумніви щодо можливості виготовлення ним кам'яних знарядь. 

1960 р. і пізніше в тому самому шарі, на 60 см глибше за горизонт, були 

виявлені залишки прогресивнішої істоти, що отримала згодом видову назву 

Ното habilis (Людина уміла). Незважаючи на прадавніший вік залишків 

(близько 2 млн років), прогресивність виявленого гомініда була явно 

вираженою (великий об'єм головного мозку – 650 см3, здатність руки до 

силового затиску, довершена двонога хода та ін.). Потім було доведено, що 

«автором» знарядь олдувайської культури був Homo habilis, а не зинджантроп, 

як вважалося раніше. Передбачається, що останній був мисливською здобиччю 

хабіліса. Таким чином, хоча за морфологічними ознаками Homo habilis посідає 

проміжне положення між австролопітеком і пітекантропом, він, мабуть, 

переступив поріг, що відокремлює високорозвинених двоногих приматів від 

архантропів. 

Нарешті, необхідно зазначити, що останні дані калій-аргонових ізотопних 

датувань свідчать про те, що південноафриканські австралопітекові (2,5-3,0 

млн років) не поступаються за своєю старовиною більшості їхніх 

східноафриканських родичів (наймолодші 1,75-2,30 млн років, а 

найстародавніші 3,0-5,5 млн років). Дана обставина дуже важлива! З неї 
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витікає хронологічна спільність південно- і східноафриканських 

австралопітекових. 

Таким чином, австралопітекові (Australopithecinae) є підродиною вимерлих 

людиноподібних мавп родини гомінід (3 види – зінджантроп, парантроп, 

плезіантроп). 

       

Проблема межі між тваринами і людиною. Чинники і критерії 

гомінізації 

Між австралопітеками і прадавніми людьми типу Homo habilis не 

спостерігається явних морфологічних відмінностей. Тому немає підстав 

розглядати появу людини як виникнення нової родини, відмінної від підродини 

Australopithecinae. І ті й інші належать до однієї і тієї самої родини Hominidae 

(Люди). Як показали дослідження останнього двадцятиріччя, австралопітеки 

були безпосередніми попередниками людини. Саме із середовища 

прогресивних представників цих двоногих викопних приматів близько 2 млн 

років тому на території Східної Африки виділилися істоти, які виготовили 

перші штучні знаряддя, що створили прадавню палеолітичну культуру 

(олдувайську) іпоклали тим самим початок людському роду. 

Отже, творці олдувайської культури, безперечно, були людьми. Проте за 

своїми морфологічними здібностями Homo habilis істотно не відрізнявся від 

деяких грацільних форм австралопітекових. Тому сумніви багатьох дослідників 

щодо можливості таксономічного розмежування людини умілої від 

австралопітекових можна зрозуміти. Але факт залишається фактом. 

Австралопітеки як знаряддя застосовували лише природні предмети, а хабіліс 

виготовляв їх штучно. Отже, між першими і другими пролягала глибока якісна 

Зріст 120-130 см 
Об’єм мозку 500-600 см3 

Абс. вік 1,75-2 млн років 
Олдувайська культура 
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межа: перші були ще тваринами, а другі – вже людьми. Але в морфологічному 

відношенні такої різкої грані між ними не було. Якою б грандіозною подією не 

була поява людини в історії органічного світу, в морфології цей перехід 

відбувся досить непомітно і не ознаменувався підйомом найближчих 

попередників людини на вищий ступінь своєї морфологічної організації. 

Гомінізацією називають процес олюднення мавпи, початок якому поклало 

формування перших специфічних людських особливостей, а завершенням була 

поява людини сучасного типу. Для людської лінії еволюції специфічне 

виникнення принципово нового способу поведінки – адаптації до трудової 

діяльності. «Праця створила … людину» – нині це положення є 

загальновизнаним. Передбачається, що вже в основі виділення гомінідної лінії 

могло бути пристосування до життя у відкритій місцевості, що виявлялося у 

використанні різних природних предметів, а потім і виготовленні простих 

знарядь. Іншими словами, основним чинником гомінізації, безумовно, є 

культура, перш за все трудова діяльність. З цієї точки зору зрозумілою є 

першорядна роль археологічного критерію. 

Основна відмінність гомінід від стародавніх вищих приматів – 

виникнення нового способу поведінки, той принципово новий шлях адаптації 

до середовища, при якому виживання окремих особин і їх груп вирішальним 

чином залежить від вживання знарядь. Проте навіть за наявності знарядь 

археологічний критерій може бути недостатнім. Відомі випадки, коли залишки 

ранніх гомінід виявляються без яких-небудь супутніх слідів культури. Як же 

визначити систематичну приналежність знахідки в таких випадках? Очевидно, 

що таксономічний критерій родини гомінід повинен бути, у першу чергу, 

палеоморфологічним. Лише за цієї умови можна об'єднати в рамках єдиної 

системи сучасні та викопні форми. Разом з тим, в основу такого 

морфологічного критерію повинен бути покладений комплекс ознак, за якими 

людина максимально відрізняється від інших приматів і які, отже, піддалися 

найбільшим еволюційним змінам у процесі становлення людини 

(антропогенезу) і людського суспільства (соціогенезу). 
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Такими ознаками є: прямоходіння, розвиток головного мозку, 

пристосування руки до трудової діяльності, а також специфічна дентиція 

(будова зубної системи). Усі ці морфологічні ознаки тією чи іншою мірою 

відбивають зміни в поведінці. Тобто трудова діяльність входить до 

морфологічного критерію гомінід опосередковано, через «відбиток» в 

анатомічних структурах. Найскладніше вловити первинні перетворення мозку, 

найраніші прояви яких повинні були відбуватися на нейронному або навіть на 

молекулярному рівні. На жаль, палеонтологічні матеріали не можуть свідчити 

про багатство міжнейронних зв'язків, ускладнення структури синаптичних 

утворень, зумовлених генетично, а також пов'язаних з індивідуальним 

досвідом, навчанням, освоєнням культурного середовища; про специфічні 

особливості ультраструктури людського мозку тощо. 

Через якісь, поки не виявлені причини найбільший ступінь адаптації за 

допомогою культури проявила лінія Homo, що спочатку зародилася в надрах 

однієї з периферійних популяцій австралопітеків. Основною відмінною рисою 

розвитку цієї лінії стало збільшення маси мозку й ускладнення його структури. 

Хоча структурна церебралізація (збільшення розмірів мозку відносно розмірів 

тіла) є загальним процесом для еволюції різних груп ссавців і вищих хребетних 

у цілому. Розміри мозку збільшувалися досить повільно в лінії власне 

австралопітеків: у послідовності грацільні – масивні форми об'єм мозку 

змінився лише від 450 до 650 см3. З появою ж роду Homo швидкість 

перетворення мозку в цілому значно зросла. 

У численних експериментах було показано, що величина мозку і ряд його 

структурних і хімічних характеристик (товщина кори, розмір ядер нейронів, 

хімічний склад нейроглії, активність ферментів та ін.) змінюються залежно від 

умов навколишнього середовища і, отже, є адаптивними ознаками. Це може 

означати, що аналогічні зрушення в спадковій мінливості на певному етапі 

еволюції підтримуватимуться механізмом добору. Відомо, що основний 

механізм еволюції – накопичення малих мутацій під контролем природного 

добору, тоді як великі мутації звичайно знижують життєздатність. Фахівцями 
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обговорюється цілий спектр чинників, які могли чинити той або інший вплив 

на процес гомінізації та його темпи: це підвищення рівня радіації, геомагнітні 

інверсії, вулканізм, землетруси, зміна характеру живлення, ізоляція й ін. 

Завдання до теми 

1. Установити морфоанатомічні ознаки подібності австралопітеків до 

людини й антропоїдних мавп. 

2. Розглянути і зарисувати бюст австралопітека. Визначити його 

абсолютний вік, зріст, об’єм мозку, тип культури та соціальну організацію. 

3. Довести чинники та критерії гомінізації.  

Контрольні питання 

1. Чим відрізняються грацільні та масивні форми австралопітеків? 

2. Ким були творці олдувайської культури? 

3. Охарактеризувати таксономічний і морфологічний критерії гомінізації. 

4. Назвати абсолютний вік, зріст, об’єм мозку, тип культури та соціальну 

організацію австралопітека. 

5. Про що свідчать збільшення товщини кори, розміру ядер нейронів, 

активності ферментів і ускладнення хімічного складу нейроглії? 

Література: [1, 3, 4, 7]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Прадавні та давні люди 

Мета: вивчити морфологічний діагноз архантропів і палеоантропів, 

провести порівняльний аналіз їх ознак; установити належність архантропів 

і палеоантропів до видів Homo erectus, H. habilis i H. sapiens;  

Навчальні елементи: архантропи, пітекантропи, синантропи, 

палеоантропи, неандерталець.  

Короткі теоретичні відомості 

Прадавні люди 

Архантропи (пітекантропи або прадавні люди) – представники другої 

після австралопітеків стадії еволюції людини. Наведемо морфологічний діагноз 
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архантропа (Klark, 1968): об'єм мозкової коробки близько 1000 см3, помітне 

потовщення черепного склепіння, невелика опуклість лоба, масивні 

надочноямкові валики, плоскі носові кістки, важка мандибула (нижня щелепа) 

без підборіддя, ряд структурних особливостей зубів, значне звуження черепа з 

подовжнім гребенем, кістки кінцівок не відрізняються від кісток Homo sapiens і 

т.д. Жіночі та чоловічі особини архантропів відрізняються величиною лицевого 

відділу черепа, висотою очних орбіт, масивністю мандибули. Статевий 

диморфізм є подібним до вищих сучасних антропоїдів. 

Дуже цікаві результати вивчення зліпків мозкової порожнини черепа 

(ендокрана) архантропів. При порівнянні його з австралопітековими і 

сучасними людиноподібними мавпами спостерігається різко виражена 

опуклість у задньому відділі скроневої частини, у скронево-тім'яно-потиличній 

і лобовій ділянках. Існує думка, що ці зміни мозку в прадавньої людини 

пов'язані з ускладненням поведінки, з появою більш довершених рухів у 

трудових процесах і т.д. Було встановлено, що у синантропів (Pitecantropus 

chinaensis) змінилися ті відділи мозку, які у сучасної людини пов'язані з 

центрами, що відповідають за складнокоординовані рухи, мову, оцінку 

просторової орієнтації тіла при двоногому ходінні та в праці. 

Дослідники по-різному визначають систематичне положення архантропів. 

Достовірнішими, на наш погляд, здаються таксономічні схеми, у яких в межах 

роду Pitecantropus несхожі морфологічні типи архантропів оцінюються як 

породи. Так, олдувайський пітекантроп об'єднується з моджокертським і 

лантьянським. Серед пізніших виділяється група, що включає синантропа і 

людину прямоходячу (Homo erectus) і т.д. До архантропів відносять 

пітекантропів, синантропів, атлантропів, гейдельберзьку людину й ін. Усіх 

архантропів об'єднують в один вид – людина прямоходяча (Homo erectus). 

Кісткові залишки архантропів відомі з раннього і середнього плейстоцену Азії, 

Африки і Європи (абсолютний вік – від 0.9 млн років до 350 тис. років). 

Архантропи займалися полюванням і збиранням. Ранні архантропи 

виготовляли грубі кам'яні знаряддя (шельська культура), знаряддя пізніх 
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архантропів більш досконалі (ашельська культура). Мовне спілкування 

знаходилося на початковій стадії розвитку. Форма соціальної організації – 

«первісне людське стадо». 

                                                   

Давні люди 

Палеоантропи – третя з чотирьох основних стадій в еволюції людини 

(після австралопітекових і архантропів). Вона представлена великим числом 

знахідок у Старому Світі. Кісткові залишки палеоантропів знайдено більш ніж в 

40 місцезнаходженнях, і належать вони більш ніж 100 індивідам. Для пізніх 

європейських палеоантропів (неандертальців) характерні наступні морфологічні 

особливості: могутній надочний валик і сильно похилий лоб, сплюснутий зверху 

вниз потиличний відділ, плоскі та скошені назад скуласті кістки, верхні щелепи 

без іклових ямок (як у людей сучасного типу), масивна мандибула без виступу, 

підборіддя, низькорослість (155-165 см для чоловічих особин) при об'ємі мозку, 

що не поступається сучасній людині, і т.д. Пересування неандертальців, 

можливо, було складно відрізнити від нашого. Масивність властива всьому 

скелету, загальна будова якого ближча до типу сучасної людини, ніж його 

череп. 

Питання про походження палеоантропів дуже складне. Існує 

щонайменше дві думки щодо вирішення цього питання: а) на роль предкової 

для палеоантропів форми претендує гейдельберзька людина; б) проводиться 

генетичний зв'язок неандертальця з ранньоплейстоценовими формами, 

морфологічно близькими до синантропів. Не слід спрощено уявляти собі 

переходи з однієї стадіальної групи до іншої, і елементарна формула 

«архантропи → палеоантропи» не може задовольнити сучасного дослідника. 

Зріст 140-150 см 
Об’єм мозку 900-1000 см3 

Абс. вік 0,35-0,9 млн років 
Ашельська культура 
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Факти свідчать про те, що палеоантропи й архантропи частково існували 

одночасно і не розрізнялися за типом культури, як палеонтропи і неоантропи. 

Культура палеоантропів – середньо-, пізньоашельська і мустьєрська 

(ранній палеоліт). Займалися вони головним чином полюванням на великих 

тварин (печерний ведмідь та ін.). Соціальна організація – «первісне людське 

стадо». 

         

Завдання до теми 

1. Скласти морфоанатомічну характеристику давніх людей. 

2. Надати відповіді про походження палеоантропів. 

3. Навести дані стосовно зросту, об’єму мозку, соціальної організації, 

абсолютного віку та культури палеоантропів. 

Контрольні питання 

1. Яке місце посідають палеоантропи в антропогенезі? 

2. Що характеризує мустьєрську культуру? 

3. Хто є ймовірним предком давньої людини: австралопітеки, архантропи 

чи гейдельберзька людина? 

4. Хто походить від палеоантропів: пітекантропи, неандертальці чи 

неоантропи? 

5. Чи поступається об’ємом мозку давня людина сучасній? 

Література: [1, 4, 6]. 

 

 

 

 

Зріст до 165 см 
Об'єм мозку до 1700 см3 

Абс. вік 0,04-0,25 млн років 
Мустьєрська культура 
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Практичне заняття № 5 

Тема. Людина сучасного типу. «Класичні» неандертальці та 

«сапієнтні» мустьєрці 

Мета: сформувати точку зору на походження людини сучасного 

типу; визначити час походження, зріст, об’єм мозку, культуру та соціальну 

організацію неоантропів. 

Навчальні елементи: рамапітек, австралопітек, сапієнтація, 

кладогенез, Ното erectus, «класичні» неандертальці, синантроп, 

гомінізація. 

Короткі теоретичні відомості 

Людина сучасного типу 

Проблема походження представників останньої стадії антропогенезу – 

неоантропів (людей сучасного типу) містить п'ять основних питань: а) яке 

місце в систематиці гомінід посідають неоантропи? б) хто був найближчим 

предком неоантропів? в) чи слід уважати прабатьківщиною неоантропів усю 

територію Старого Світу, придатну для його мешканців, або вона була більш 

обмеженою? г) як давно виник неоантроп? д) які сили зумовили виникнення 

людини сучасного типу? 

Запропонована К. Лінеєм видова назва людини Homo sapiens збереглася 

до наших днів. Проте за останні 15- 20 років її сенс дещо змінився. Тривалий 

час до Homo sapiens відносили не тільки всі раси людей, що нині живуть, але і 

викопних гомінід, починаючи з пізнього палеоліту. Неандертальців Західної 

Європи звичайно включали до іншого виду (Homo neanderthalensis). Тепер до 

виду Homo sapiens відносять і європейських неандертальців, і навіть 

палеоантропів взагалі, ураховуючи їх розвинений мозок та прогресивну 

мустьєрську культуру. Уважається за правильне бачити в неандертальці 

географічну расу Homo sapiens neanderthalis.  

Неоантроп отримує при цьому назву Homo sapiens. Зі сказаного випливає 

відповідь на друге питання (про предка неоантропа). Якщо говорити про 

палеоантропів у цілому, то можна припустити, що наш найближчий предок був 
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схожий на палеоантропа і займає проміжне положення між неоантропом і 

архантропом. Деякі особливості зубної системи палеоантропа підтверджують 

це, незважаючи на великі варіації у неандертальця рівня редукції зубів. Але 

найважливішим слід уважати все-таки те, що ніде на земній кулі не знайдено 

залишків палеоантропів у шарах, що покривають залишки людей сучасного 

типу. 

З третього питання, як згадувалося раніше, відбулося розділення думок. 

Моноцентристи вважають, що Homo sapiens пішов від групи близько 

споріднених палеоантропів в одній області. Поліцентристи стверджують, що 

від синантропа виникли монголоїдна й американська раси, від пітекантропа, 

яванця, – австралійська раса, від родезійської людини – негроїдна 

(бушменська) раса, від палеоантропів Передньої Азії (Палестини) – 

європеоїдна раса. 

На наступне питання (про час походження неоaнтропів) також немає 

певної відповіді. Найбільш давній неоaнтроп поки відомий з печери в 

Північному Калімантані. У расовому відношенні він дуже схожий на 

австралійця. Абсолютний вік його був визначений як 39600 ± 1000 років. Є всі 

підстави думати, що початок формування сапієнса належить до набагато 

ранішого часу. Найстародавнішим, таким, що вже склалися, неоантропам слід 

приписувати вік, що перевищує 40 тис. років (можливо, на багато тисячоліть). 

Дуже складне питання про причини перетворення нашого предка в Homo 

sapiens. Звичайно, не важко відповісти на питання, які переваги мав неоaнтроп 

як істота з більш довершеною будовою мозку і з більш працездатною, 

розвиненою рукою. Важче відповісти, які обставини могли прискорити цей 

процес і які саме властивості його мозку були найбільш важливими як рушійні 

сили. Якщо говорити про вплив навколишнього середовища, то неможливо 

приписати головну роль сильному похолоданню, бо суворі умови в Європі були 

в осташківський час. Тобто тоді, коли неоантроп уже існував. 

 Прискоренню становлення неоантропа, ймовірно, понад усе сприяли 

складні завдання, які ставив перед людиною сам хід розвитку його культури. 
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Необхідно було не тільки зберігати, але і підсилювати уміння мисливця 

володіти все більш довершенішими знаряддями і прийомами боротьби з 

великими тваринами, у тому числі хижаками. Було життєво важливо набути 

схильності та здібності до підтримки згоди і взаємодопомоги всередині орди. 

Можливо, таким шляхом швидше формувалися і характерні риси людини 

сучасного типу як соціальної істоти. 

Неоантропами є мисливці та збирачі, творці оріньяцької культури 

пізнього палеоліту і зразків первісного мистецтва, які будували постійні житла 

з бивнів і шкір мамонтів, а також шили одяг. Соціальна організація – родове 

суспільство. 

 

       

«Класичні» неандертальці та «сапієнтні» мустьєрці 

Хронологічний етап від 0,07 до 0,04 млн років тому характеризується 

масовою появою «справжнього» сапієнса, який змінив близько 40 тис. років 

тому всі попередні форми гомінід. У цей час в Європі широко розповсюдилася 

мустьєрська культура – розвинена кам'яна індустрія, представлена численними 

і стійкими формами знарядь, зроблених зазвичай з відщепів трикутної форми. 

Серед них різноманітні гостроконечники, скребла з подвійними і потрійними 

лезами, ножі, вістря, шкребки, струги, наконечники, сфероїди. До кінця мустьє 

вже виникла і така ефективна мисливська зброя, як дерев'яний спис з 

кремнієвим наконечником. Усього зараз фахівці налічують декілька десятків 

різних мустьєрських знарядь. 

Трудові операції, доступні людині в цей період, достатньо різноманітні. 

Археологи вважають, що в цей час вже існували різання, стругання, 

Зріст до 190 см 
Об’єм мозку до 1800 см3 

Абс. вік 0,03-0,05 млн 
років 

Оріньяцька культура 



 

29 

 

свердлення, обробка шкір тварин. Відбувається становлення родового 

суспільства. Популяції мустьєрців були, мабуть, невеликими: вони жили 

групами по 20-50 чоловік. Значно ускладнюється соціальне життя: воно 

включало формування деяких ритуалів (культ тварин, наприклад, печерного 

ведмедя, поховання та ін.), турботу про одноплемінників (є відомості про 

палеоантропів-інвалідів, які не могли існувати без сторонньої допомоги, а тим 

часом досягали зрілого і навіть «похилого» на ті часи віку), зачатки мистецтва 

тощо. 

Мустьєрська культура має велике значення, оскільки в цей період 

з'явилися перші представники нового вигляду Homo sapiens. В Європі і деяких 

інших районах Старого Світу, наприклад, у Передній Азії, в мустьє 

розрізнялися два основні варіанти фізичного типу людей. Це так звані 

«класичні» (переважно західноєвропейські) неандертальці та «сапієнтні» 

мустьєрці, що нерідко співіснували один з одним навіть у межах одного 

місцезнаходження. Сам вид Homo neanderthalensis був виділений ще 1864 р., але 

зараз його не вважають самостійним, а лише підвидом сапієнса. Які ж були ці 

люди, що населяли прильодовикову зону Європи, звичайно на південь від 50° 

північної широти, по якій у період максимального (ріського) зледеніння 

приблизно проходила межа льодовика? Починаючи з 1856 р., коли був 

виявлений череп у Неандерталі, і впродовж більш ніж сторіччя науці стали 

відомі численні залишки неандертальців з Франції, Італії, Іспанії, Бельгії й 

інших країн. Є вони й у нас – наприклад, кримські неандертальці зі стоянок 

Клік-коба і Заскельна. Згодом з'ясувалося, що такі гомініди жили не тільки в 

Європі, але і за її межами – в Північній Африці, Передній Азії, а можливо, і в 

інших районах Землі. 

Один з фахівців-антропологів Г. Швальбе вважав, що достатньо всього 

трьох ознак для розмежування неандерталської та сучасної людини: це 

знижене склепіння черепа по відношенню до його довжини, суцільний 

надочний валик і сильний нахил лоба при малому вигині луски лобової кістки. 

Дійсно, ця комбінація ознак досить надійно диференціює обидва варіанти, але 
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вона не специфічна саме для неандертальців, будучи загальною для більшості 

викопних людей. Проте неандерталець недаремно отримав такий епітет – 

«класичний». Він зробився еталоном, свого роду фоном для порівняння різних 

представників пізніх викопних гомінід. Це пояснюється не тільки тим, що він 

був відомий і вивчений раніше за інших, але і тим, що морфологічно це, мабуть, 

найчіткіший, найбільш розпізнаваний палеоваріант людини. 

Своєрідність неандертальців зумовлена перш за все характерним 

нальотом «силової адаптації», могутнім розвитком скелета і масивністю всіх 

його відділів, що простежується не тільки в зовнішній, але і у внутрішній 

структурі кісток, не тільки у дорослих, але і у дітей, іноді у дуже ранньому віці. 

«Класичні» неандертальці були не єдиними мустьєрськими гомінідами. У цей 

самий період у деяких районах Європи і Передньої Азії жили люди і більш 

«сапієнтної» зовнішності. Іноді їх залишки зустрічаються одночасно з 

неандертальськими. 

Одну з цікавих печерних стоянок мустьєрців з дуже різноманітним за 

фізичним типом населенням було виявлено на Балканах, в околицях Загреба 

(Хорватія). Йдеться про Крапіну – печерну нішу, розташовану на висоті 25 м 

над струмком Крапініца. Хоча це відкриття було зроблено давно, воно дотепер 

привертає увагу дослідників. Це одна з найзагадковіших палеолітичних стоянок, 

де знайдено понад 600 фрагментів людських скелетів разом із знаряддями, 

характерними для високорозвинутої фази мустьє. Більшість кісток виявилися 

сильно роздробленими, так що важко відновити дійсну чисельність населення 

стоянки. Передбачувана кількість особин коливається від 13 до 90, але швидше 

за все тут були 2-3 десятки індивідів. Як і в інших палеолітичних популяціях, 

тут переважали молоді особини: при віковому діапазоні від одного до 50 років. 

Середній вік всієї групи складав лише 13,3 роки. 

Навіть при такому стані залишків помітна їх виняткова різноманітність. 

Тут, наприклад, виявлений один з якнайдавніших випадків брахікефалії. 

Звичайно стародавні люди були долікефалами (тобто мали відносно довгі й 
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вузькі голови), і лише поступово, вже після появи сапієнса, відбувався процес 

зміни форми голови, її відносне розширення (брахікефалізація). 

Серед крапінських викопних залишків зустрічаються і нижні щелепи із 

зачатками виступу підборіддя, і черепи з прямим або грацильним лобом. У цих 

«сапієнтних» мустьєрців спостерігалася явна схожість з кроманьйонцями – 

прадавніми представниками сучасної людини. Одна з відмітних ознак 

кроманьйонського морфотипу – високий зріст у поєднанні з відносним 

подовженням ніг, особливо за рахунок гомілки. Такі пропорції типові для 

сучасних «тропічних» популяцій австралійських, негритянських та інших 

племен. У європейської палеолітичної людини вони, мабуть, поєднувалися з 

великою швидкістю під час бігу, спритністю в стрибках і метанні, що 

спостерігається у сучасних довгоногих груп. 

«Класичні» неандертальці мали зовсім інші пропорції кінцівок: 

відношення довжини передпліччя до плеча і гомілки до стегна у них нижче, 

ніж у верхньопалеолітичного сапієнса. Це укорочення середніх відділів 

кінцівок пояснюється іноді з погляду гіпотези адаптації до помірного або 

холодного клімату початку останнього зледеніння. Припускається, що воно 

сприяло зменшенню поверхні тепловіддачі відносно об'єму тіла. 

Інша риса кроманьйонців – різко зплощена з боків великогомілкова кістка 

– так звана «шаблевидна» гомілка, а також довжина тіла чоловіків 1,80-1,82 м. 

У всіх цих гомінід були великі розміри мозку: від 1550-1600 до 1750-1800 см3. 

Таким чином, риси «сапієнтного» типу кроманьйонця простежуються ще в 

мустьє, починаючи з 70 тис. років тому, а можливо, і раніше. 

 

Завдання до теми 

1. Визначити систематичне положення людини сучасного типу. 

2. Установити час виникнення, місце походження, зріст, об’єм мозку, 

культуру та соціальну організацію неоантропів. 

3. Довести різницю і відмінності між Homo neanderthalensis і Homo 

sapiens.  
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Контрольні питання 

1. Яке місце в систематиці гомінід посідають неоантропи?  

2. Хто був найближчим предком неоантропів?  

3. Чи слід уважати прабатьківщиною неоантропів усю територію Старого 

Світу, придатну для його мешканців, або вона була більш обмеженою?  

4. Як давно виник неоантроп?  

5. Які сили зумовили виникнення людини сучасного типу? 

Література: [1, 4, 6, 7]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Час расового диференціювання і сучасні раси. Взаємодія 

палеолітичної людини і природи 

Мета: визначити час і місце расового диференціювання; набути уявлення 

про расові морфометричні відмінності та подібності; вивчити наслідки 

взаємодії продавньої людини і природи. 

Навчальні елементи: раси, європеоїди, негроїди, монголоїди, людина 

розумна, сучасна біота. 

Короткі теоретичні відомості 

Час расового диференціювання і сучасні раси 

Одні антропологи припускають, що расове диференціювання почало 

складатися в архантропів у декількох центрах Африки, Європи та Азії 

(прихильники поліцентризму). Пізніше, серед палеоантропів можуть бути 

виділені принаймні три географічні групи: південноазіатсько-африканська, 

середземноморська і пізньоєвропейська. Не всі названі групи послугували 

початковим типом для рас сучасного людства. Існує точка зору, згідно з якою 

європейська група взяла участь в утворенні сучасних рас тільки шляхом 

метисації. 

За іншими уявленнями, виділення расових типів відбувалося ще пізніше в 

Східному Середземномор'ї (моноцентризм) і сусідніх з ним областях. У 

середньому палеоліті (час неандертальців) виникли два центри расоутворення: 
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західний і східний. У групі палеоантропів з печери Схул (західний центр) 

спостерігаються риси, проміжні між негроїдною і європеоїдною расами, 

східний осередок дав початок монголоїдам. 

Прихильники моноцентризму не заперечують схожості між синантропом і 

монгольською расою, а також між палеоантропами Європи й європейцями. Але 

вони вважають, що ці незначні аналогії могли бути наслідком зсуву 

неоантропів під час їх руху до периферії з автохтонними (аборигенними) 

палеоантропами. При цьому паралелізм не міг призвести до такої великої 

схожості між людськими расами навіть за стадіальними ознаками. Немає 

сучасних рас без виступу підборіддя. У всіх рас відсутній надочноямковий 

валик, у всіх рас найбільший корінний зуб – перший, а не другий. 

Співвідношення ширини потилиці із висотою черепа, а також довжини основи 

черепа з його висотою схожі у всіх рас і різко відрізняються від палеоантропів. 

Є підстава припускати дуже велику схожість у порядку прорізання 

постійних зубів в основних рас людства. Як правило, другі корінні зуби 

прорізуються завжди передостанніми (перед третіми корінними). У 

неандертальців і синантропів вони ріжуться раніше іклів. У синантропа довгі 

кістки були дуже товстостінними і мали вузький мозковий канал. У сучасних 

монголоїдів (ескімосів, казахів) довгі кістки в цьому відношенні не 

відрізняються від європейських. 

Раси – це групи людей, які мають деякі загальні спадково зумовлені 

морфофізіологічними ознаками, що історично склалися в певних географічних 

умовах. Порівняльно-анатомічні дані свідчать про те, що різні расові типи 

відрізняються другорядними морфологічними ознаками: кольором шкіри, 

формою волосся, розміром очей. Усе сучасне людство є одним видом – Homo 

sapiens. Найвиразніше у складі сучасного людства виділяються три основні 

расові групи: європеоїдна, негроїдна і монголоїдна. 

Для європеоїдної раси характерні наступні ознаки: світла пігментація 

шкіри різних відтінків, м'яке волосся (пряме або хвилясте), рясний розвиток 

третинного волосяного покриву, зокрема бороди і вусів, порівняно тонкі губи. 
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Пігментація волосся й очей варіює від дуже світлих до дуже темних. Основний 

ареал розповсюдження цієї раси – Європа, частина Азії (передня і середня), 

Північна Африка, крім того, вона розповсюдилася на материках Америки і 

Австралії (унаслідок колонізації). 

Негроїдна раса характеризується темним кучерявим волоссям, темним 

забарвленням шкіри й очей, повними губами, широким носом. Розвиток 

волосяного покриву слабкий або середній. Лицьова частина черепа дещо 

виступає у вертикальній площині (прогнатизм). Основний ареал 

розповсюдження цієї раси – Африка, Північна Америка (унаслідок 

работоргівлі). 

Монголоїди мають пряме жорстке темне волосся, темні очі, шкіру 

жовтуватого відтінку, обличчя зплощене з вираженими скулами, пласке 

перенісся. Характерна особлива будова передніх зубів («совкоподібні» різці) і 

наявність нависаючої шкірної складки верхнього повіка – епікантуса. До раси 

монголоїдів близькі американські індіанці, хоча деякі риси, властиві цій расі, у 

них відсутні або зустрічаються зрідка (епікантус). 

Проте не всі популяції сучасної людини можна віднести до однієї з 

великих трьох рас. Аборигени (автохтони) Австралії відрізняються від 

негроїдної раси за рядом ознак (хвилясте волосся, рясний третинний волосяний 

покрив на обличчі й тілі, менш темна пігментація шкіри). Деякі антропологи 

розглядають їх як четверту основну расову групу – австралоїдну. За іншою 

класифікацією їх об'єднують з негроїдами в одну велику екваторіальну расу 

(австралонегроїдну). 

Взаємодія палеолітичної людини і природи 

Найважливішим прогресивним явищем еволюційного розвитку 

органічного світу вважається набуття живими організмами якомога більшої 

незалежності від навколишнього середовища. Чим більш незалежний організм 

від природних умов, тим більш розвиненим в еволюційному відношенні він 

уважається. Природне середовище визначає умови існування людини, саме 

тому на всіх етапах свого розвитку людство залежало від нього. Проте 
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характер цієї залежності безперервно змінювався. Це відбувалося і під впливом 

змін природи, і, головним чином, у зв'язку з розвитком людини як соціальної 

істоти. 

У міру вдосконалення соціального устрою безпосередній вплив природи 

на вид Homo sapiens послаблювався. Людина поступово все більше і більше 

ізолювала себе від впливу середовища. «Засобами» такої ізоляції слугували 

знаряддя, вогонь, одяг, житло, колективне полювання, суспільні відносини і 

т.д. Саме це було головною причиною переходу людини з тваринного царства 

до «царства» соціального, суто людського, що і зумовило виникнення 

принципово інших взаємин між природою і людиною, створивши особливе 

соціальне місце її існування. Роль опосередкованих взаємин зросла, і людство 

ставало менш залежним від географічного середовища. Саме менш залежним, 

бо навіть у даний час людство, що здолало з тих пір грандіозний шлях 

соціального і технічного розвитку, постійно відчуває на собі помітний 

сприятливий і несприятливий вплив довкілля. І зараз ступінь освоєнності 

різних природних областей і використання їх ресурсів зумовлюється 

природними чинниками. До того ж, людству з кожним роком доводиться 

витрачати все більше засобів на освоєння несприятливих у природному 

відношенні районів, на розробку все більш дорогих родовищ корисних 

копалини і, нарешті, на боротьбу зі шкідливими наслідками дії техногенезу на 

навколишнє середовище. 

Про взаємини палеолітичної людини і природи існує багато думок. Одні 

дослідники основними причинами розвитку людини вважають природні умови, 

інші ж (їх більшість) навколишньому середовищу відводять другорядну роль і 

головними визнають соціальні чинники. Для різних епох палеоліту роль 

природи і соціальних сил оцінюється по-різному. Чим давніше людство, тим у 

більшій залежності знаходилося воно від навколишнього середовища. Особливо 

сильний вплив на розвиток людини чинив клімат, а точніше наслідки його різкої 

зміни (сезонні, льодовикові та ін.). Вплив клімату виявляється не тільки сам по 

собі (температура, вологість, сонячна й іонізуюча радіація і т.д.), але і побічно, 
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через рослинність і тваринний світ – головних об'єктів збиральництва і 

полювання. 

Іноді основними причинами, що гальмують розселення, могли бути і 

природні географічні перешкоди (гірські масиви, протоки, льодовики, пустелі). 

Проте на загальному фоні вони виявлялися другорядними і локальними. 

Причому температура і вологість є неодмінними характеристиками клімату, від 

поєднання яких залежать особливості клімату і ландшафтів як льодовикових, 

так і міжльодовикових епох, оскільки співвідношенням цих чинників 

визначаються розміри льодовикових покривів і особливості ландшафтів, які, у 

свою чергу, зумовлюють структуру і тип біогеоценозів взагалі, а також видовий 

склад трофічних сіток зокрема. Особливо відчутним у житті прадавньої людини 

було значення вогню. Печера (або грот) з притулку перетворюється на житло, 

як тільки в ньому з'являється вогонь (вогнище). Величезні розміри ареалу 

архантропів навряд чи можна пояснити, не враховуючи їх матеріальної 

культури і використання вогню. 

Зараз, коли клімат помірних широт не можна назвати суворим, важко 

припустити існування людини навіть в південних районах Російської рівнини в 

зимовий час без житла. Якщо навіть припустити підвищення річної 

температури на декілька градусів, то все одно потреба в житлі не зникає. З 

цього міркування випливає, що мустьєрські і верхньопалеолітичні люди 

будували житло не обов'язково із-за суворого льодовикового клімату. Їх житла 

– не доказ існування у той час заледеніння. Більш того, доводиться визнати 

навіть той факт, що в міру погіршення клімату люди з якоїсь незрозумілої 

причини прагнули переселитися з південних районів до північних. При цьому 

вони зробили величезний крок у своєму біологічному і соціальному 

вдосконаленні. Причому в нереально короткі терміни. За якісь 30-50 тис. років 

палеоантропи перетворюються на неоантропів. Зрозуміло, що житло, одяг і 

вогонь робили людей значно менш залежними від несприятливих наслідків 

зміни клімату. Завдяки умілому їх використанню верхньопалеолітичні люди 

проникли навіть в арктичні райони. 
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Значне місце серед проблем взаємовідношення палеолітичної людини і 

природи посідає винищування різних тварин того часу. Незважаючи на вкрай 

малу чисельність (25 тис. років тому населення Землі становило трохи більше 3 

млн чоловік), деякі дослідники вважають, що верхньопалеолітичні люди 

впливали на фауну так значно, що стали головною причиною зникнення або 

скорочення популяцій багатьох тварин, зокрема мамонтів і шерстистих 

носорогів. Проте такі уявлення не витримують критики. Річ у тому, що 

вимирання і пов'язане з ним звуження ареалів відмічене і там, де людини зовсім 

не було (наприклад, північні частини Західного і Східного Сибіру). До того ж, 

згубний вплив людини на тваринний світ частіше здійснюється не прямим 

винищуванням, а головним чином через зміну ландшафтів. Саме тому сильний 

вплив людини на біоту почався з виникненням землеробства. 

Таким чином, упродовж усього свого розвитку людина як біологічний вид 

посідала певне місце в трофічних ланцюгах різних біогеоценозів, межі яких 

перетиналися або збігалися з ареалом Homo sapiens. Тому до останнього 

моменту людина не могла значно вплинути на чисельність, а тим більше 

винищити той або інший вид тварин або рослин. Хоча не можна повністю 

заперечувати, що зміна якісного і кількісного складу організмів мала у той час 

місце. Інша справа, що вони мали локальний, а тому і тимчасовий характер. 

Homo sapiens і сучасна біота 

Припускається, що з моменту виникнення життя на Землі (3,5 млрд років 

тому) існувало щонайменше 1,5 млрд видів живих організмів. І в тому, що нині 

існує близько 4 млн видів (причому науці з них відома лише половина) не 

можна звинувачувати палеолітичну людину. Види, що не зуміли 

пристосуватися до умов навколишнього середовища, що постійно змінюється, 

приречені на вимирання. Реальна загроза для біоти нашої планети виникла 

порівняно недавно: 400-500 років тому (що становить 1/5000 від тривалості 

антропогенезу), коли збільшення чисельності людських популяцій і зумовлений 

таким збільшенням розмах сільськогосподарської та промислової діяльності 

людини істотно змінили природні ландшафти. Унаслідок цього з кінця XVI до 
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70-х років XX століття з лиця Землі зникло 109 видів птахів, 64 – ссавців, 20 – 

рептилій і 3 види амфібій. 

Потім масштаби антропогенної дії на навколишнє середовище (яке, до 

речі, «оточує» не тільки людину) стали збільшуватися в геометричній 

прогресії. У результаті знищення лісів, осушення боліт, будівництва міст, доріг, 

дамб, розорювання цілинних земель, створення водосховищ, зміни річкових 

русел, видобутку корисних копалин, спалювання величезних кількостей палива, 

синтезу нових, не існуючих раніше в біосфері, речовин і т.д. був порушений 

гомеостаз більшості наземних і водних екосистем, що у кінцевому підсумку 

призвело до того, що, починаючи з 30-х років XX століття, сучасна біота 

планети кожного тижня втрачає один вид рослин і щодня – один вид (підвид) 

тварин!!! 

Сьогодні вимирання загрожує близько 1000 видам теплокровних тварин. 

Під загрозою зникнення знаходиться кожен 4-й вид земноводних, кожен 7-й – 

плазунів і кожен 10-й вид вищих рослин! У даний час ми є свідками згубного 

впливу людського розуму на органічний світ, на вершині еволюції якого стоїть 

сама людина завдяки її ж таки розуму. Людська цивілізація випробовує на собі 

і дякуючи собі стрімко прогресуючу екологічну кризу, що вже почалася. І нам 

не уникнути глобальної катастрофи, якщо розум не захистить свій 

матеріальний носій – біологічний вид Homo sapiens. Згідно з філософським 

переконанням про спіралеподібний розвиток матеріального світу, наступний 

виток спіралі повинен вивести людство на якісно новий рівень розвитку, що 

неминуче спричинить за собою кількісні зміни, які виразяться у відновленні 

природних, що не завдають шкоди, взаємин між людиною і природою. 

Вже зараз цивілізація повинна санкціонувати організацію жорсткого 

контролю над забрудненням навколишнього середовища, відмовитися від 

застарілих виробництв і технологій, що завдають збитку природі, а значить, і 

своїй цивілізації; впроваджувати новітні маловідходні та безвідходні, 

головним чином, біологічні технології, відмовитися від застосування 

мінеральних добрив, хімічних засобів захисту сільськогосподарських рослин і 
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тварин, коли існують у сотні разів ефективніші біологічні методи. Прийшов 

час, коли людина у виправдання свого видового епітету «розумна» повинна 

серйозно замислитися над своїми екологічними помилками, щоб надалі їх не 

повторювати. 

Завдання до теми 

1. Визначити час і місце расового диференціювання. 

2.  Визначити морфометричні відмінності та подібності рас. 

3.  Установити наслідки взаємодії продавньої людини і природи. 

Контрольні питання 

1. Де і коли відбувся расовий розподіл? 

2. Що об’єднує сучасні раси? 

3. У чому полягають розбіжності між негроїдами і монголоїдами? 

4. Чому палеолітична людина була не в змозі вплинути на чисельність 

популяцій рослин і тварин? 

5. Як впливає антропогенна діяльність на сучасну біоту? 

Література: [1- 7]. 
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