
ТЭМАТЫКА КІРУЕМАЙ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ 
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(2019/2020 вуч.год) 

 
Спецыяльнасці:  Гісторыка-архівазнаўства; 

Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны 
 

Тэма КСР: Паходжанне чалавека. Асноўныя праблемы антрапагенезу 
 
КСР складаецца з двюх частак.  
Заданне 1: Падрыхтоўка тэставых заданняў па тэме. Гэтае заданне з’яўляецца па-за 

аўдыторным (выконваецца ў адвольны час) і дасылаецца выкладчыку па электроннай 
пошце. 

Заданне 2. Выкананне кантрольнай пісьмовай работы па тэме. Гэтае заданне 
выконваецца падчас аўдыторнага занятку.  

 
Метадычныя рэкамендацыі да выканання задання 1 

 
1. Азнаёміцца з рэкамендаванай літаратурай па курсу. 
2. Скласці 10 тэставых заданняў. Звярніце ўвагу на тое, што тэставыя заданні 

павінны быць як закрытага, так і адкрытага тыпу (па 5 пытанняў кожнага тыпу).  
Да заданняў закрытага тыпу адносяцца тыя заданні, у якіх ужо закладзены 

правільны адказ. Такія тэсты могуць патрабаваць выбраць адзін ці некалькі адказаў з 
прапанаванага спісу; суаднесці з’явы, падзеі; вызначыць паслядоўнасць падзей і інш. 

Да заданняў адкрытага тыпу адносяцца тыя заданні, якія прадугледжваюць 
самастойнае знаходжанне адказаў. Прыклады такіх заданняў: даць вызначэнне паняццям, 
запоўніць пропускі ў тэксце і г.д. 

3. Выкананую работу (тэставыя заданні з адказамі) даслаць на на e-mail 
выкладчыка: vaitovich.aliaksandra@gmail.com. Тэрмін выканання работы – да 1 лістапада 
2019 г. Работы, прадстаўленыя пасля азначанай даты, прымацца не будуць. 

 
Рэкамендаваная літаратура 

 
Вучэбная літаратура 

Ваганова А.Н. История первобытного общества: происхождение человека: пособие. 
– Мн.: БГУ, 2013. 

Вишняцкий, Л.Б. Введение в преисторию. Проблемы антропогенеза и становления 
культуры. Курс лекций. – Кишинёв: Высшая антропологическая школа, 2005. 

 
Навуковая літаратура 

Вишняцкий Л.Б. Человек в лабиринте эволюции. М.: Весь мир, 2004. 
Дробышевский С. Достающее звено: в 2-х кн. – Кн. 1. Обезьяны и все-все-все. – М.: 

АСТ; CORPUS, 2017.  
Дробышевский С. Достающее звено: в 2-х кн. – Кн. 2. Люди. – М.: АСТ; CORPUS, 

2017.  
Інтэрнэт-рэсурсы 

Аўтарскі праект С. Драбышэўскага «Достающее звено» на партале “Антропогенез. 
Ру”. http://antropogenez.ru/zveno/ 

Курс «Антрапагенез»: 10 лекцый антраполага С. Драбышэўскага аб паходжанні 
чалавека і яго зменлівасці як віда ў часе. https://postnauka.ru/courses/17393 

mailto:vaitovich.aliaksandra@gmail.com
http://antropogenez.ru/zveno/
https://postnauka.ru/courses/17393


Лекцыя В.Ю. Бахолдзінай, прысвечаная праблемам эвалюцыі чалавека, 
размешчаная на партале “Антропогенез. Ру”. http://antropogenez.ru/article/242/ 

Партал А. Маркава “Проблемы эволюции” http://www.evolbiol.ru/ 
Раздзел, прысвечаны праблемам антрапагенезу, на партале ПостНаука 

https://postnauka.ru/themes/antropogenez 
Раздзелы, прысвечаныя праблемам палеаантрапалогіі і археалогіі, на партале ХХ2 

век  
https://22century.ru/tag/%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%b0%d0%bd%

d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f 
https://22century.ru/tag/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%

d0%b3%d0%b8%d1%8f 
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