Розробка до заняття «Епохи кам’яного віку»

7-10
тис.р.

5-7 тис.р.

Датування

Таблиця епох кам’яного віку

Епохи

Неоліт
Відтворююче госп-во.
Археологічний критерій – кераміка.

Мезоліт
Доба мисливців з луком у колишній
прильодовиковій Європі.

Палеоліт
Від появи людини до
танення льодовиків.

10-30 тис.р.

Пізній

13.5-10 тис.. р.
17-13.5 тис. р.
23-17 тис. р.
35-23 тис. р.

Істоти

Сапієнс: мозок 12002000 см.
Вертикальний
профіль – є мовний
апарат, деградує
надбрівний виступ,
ростуть лобні долі
(абстрактне
мислення), зникає
прогнатизм.

Матеріальна культура

Зникає мікролітична
техніка.
З’яв. двобічно оброблені
вістря та сокири, серпи.
Деградація пластинчатої
техніки.
Поширення
стандартизованих
мікролітів. Виділення
культури.
З’яв. велика кількість
спеціалізованих знарядь
- ножові пластини,
скребачки, різці, вістря.
Пластинчата обробка
кремнію.
Призматичний нуклеус з
прямокутними
пластинами.

Суспільство

Родова община
сапієнсів.
Поява етнічних
спільнот. 3 складові –
сім’я, община - для
колективного ведення
госп-ва, плем’я -для
шлюбного обміну.

Природа

Зміна циркуляції
вологи, пустелі в
Африці, волога і тепла
Європа.

Закінчення
плейстоцену з
льодовиком доне білінген.
Європа – сухий
континентальний
клімат, травоїдні. 4
типи первісного
суспільства – мисливці
на мамонтів, на
оленів, на бізонів, при

Неандерталець.
Зріст 150-160 см,
масивні, мозок 10001500. Ст. Киїк-Коба.

Ранній

Пітекантроп
Зріст 140 см, мозок
800-1100 см,
прогнатизм, дуги,
скошене підборіддя
– початок мови. Ст.
Королево

1.5-2.5
млн.р.

Мустьє.
Дископодібні нуклеуси з
масивними, під
трикутними відщепами.
Гостроконечники та
скребла - ретуш з двох
боків та з одного.
Ашель
Ручні рубила, масивні
мигдалевидної форми.
Архаїчні – з п’яткою.
З часом – тонші,
двобічно оброблені
Вогонь, дерев’яні
обпалені списи.
Андезит або базальт. Ст.
Королево.

Хомо хабіліс
Зріст 120 см, мозок
600-800 см, 50 кг
Оз. Рудольф.

Олдувай
Галькові знаряддя
чоппери та чоппінги.

2.5-4 млн.р

150 тис. -1.5 млн.р.

30-150тис.р.

Середній

Австралопітек.
Мозок 400-600 см.,
120 см.зріст, 40 кг.
Вага.
Перехідна форма

Нема знарядь, є
розколоті кістки інших
тварин.

Праобщина
палеоантропів.
Поява табу – перемога
соціального над
біологічним.

Первісне стадо
архантропів. Поєднання
соціальної функції з
біологічною.
Проміскуїтет

льодовикових гір.

Посушливість,
архантропи
проживали у саванах.

4-12
млн.р.
12-20
млн.р.

Рамапітек.
Люсі-афаренсіс.

Дріопітек
мозок 400 см.

Формуются крижані
шапки 14 млн р.

