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1. Загальна інформація про курс 
 

Назва курсу, мова 

викладання 

Історія первісного суспільства, мова викладання: українська 

Викладачі Баженов Олександр Львович, доцент 

Лубчинський Андрій Анатолійович, доцент 

Профайл викладачів http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/bazhenov-o-l/ 

http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/lubchynskyi-a-a/ 

E-mail: revera2003@ukr.net 

adremkpu@ukr.net 

Сторінка курсу в 

MOODLE 

 

Консультації Консультації проводяться щопонеділка, впродовж семестру о 14,30; групові або односоібні 

 

 
 

2. Анотація до курсу 
 

Курс "Історія первісного суспільства" (далі ІПС) викладається на історичних факультетах усіх університетів України. 

Викладається він і на історичному факультеті Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Хронологічно курс "Історія первісного суспільства" охоплює декілька мільйонів років. У цей період відбулося становлення 

людини сучасного фізичного типу (Homo sapiens), соціальних і шлюбно-сімейних структур, склалися основні расові і 

антропологічні типи, народи і мови. Окрім цього, вивчення ІПС є свого роду підготовкою до сприйняття основних процесів і 

http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/bazhenov-o-l/
http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/lubchynskyi-a-a/
mailto:revera2003@ukr.net


понять курсів "Історії стародавнього світу", “Всевістньої історії”, "Історії України", "Археології України", "Основ етнології", 

"Антропології" тощо. 

3. Мета та цілі курсу 
 

Мета вивчення навчальної дисципліни. На основі новітніх досліджень сформувати у студентів ґрунтовні знань з 

початкового періоду людства – від появи самої людини і суспільства до створення перших соціальних інститутів; розкрити 

соціально-економічні стосунки, особливості формування інститутів шлюбу та сім’ї, організації влади та управління, розвитку 

форм суспільної свідомості на різних етапах розвитку первісного суспільства, висвітити долі первісного суспільства в Новий 

та Новітній час. 

Цілі курсу: 

1. Створення цілісної картини становлення і ранньої історії людського суспільства. 

2. Характеристика розвитку основних соціальних і економічних структур. 

3. Виникнення і еволюція матеріального та духовного життя суспільства в найдавніші періоди людської історії. 
 

4. Формат курсу 
 

Стандартний курс (очний, заочний). 
 

5. Результати навчання 
 

Очікувані результати навчання з дисципліни «Історія первісного суспільства». У результаті вивчення даного курсу 

студент повинен знати: 

– хронологію та періодизацію історії первісного суспільства;  

– спеціальну термінологію;  

– різноманітні теорії походження людини;  

– основні етапи антропо- та соціогенезу;  

– основні та допоміжні форми господарства на різних етапах розвитку первісного суспільства;  

– причини й наслідки першого та другого розподілу праці; 

– характерні риси кожного етапу розвитку історії первісного суспільства; 



– причини занепаду первісного суспільства та переходу людства до стратифікованих форм життя; 

– шляхи і форми розкладу первісного суспільства; 

–  особливості матеріальної та духовної культури первісних суспільств. 

Вміти: 

– характеризувати джерела вивчення історії первісного суспільства; 

– аналізувати еволюцію людини від появи перших людських істот до людини сучасного біологічного виду; 

– порівнювати побут, житло, одяг та звичаї людини первісного суспільства; 

- описувати пам’ятки мистецтва та культу первісної епохи на території України та Євразії; 

- характеризувати господарство та матеріальну культуру стадій ранньопервісної та пізньопервісної общини в історії 

людства; 

– спираючись на вимоги програми, відбирати для уроків історії найважливіші факти й поняття з курсу "Історія первісного 

суспільства"; 

– використовувати свої знання з історії первісного суспільства для організації позакласної пошукової  роботи з учнями-

краєзнавцями; 

– працювати з писемними й усними пам'ятками; 

. 
 

  



6. Обсяг і ознаки курсу 
 

  Подати інформацію з робочої програми навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання заочна форма навчання 

Освітня програма, спеціальність 03 – Гуманітарні науки, 032 – Історія та 

археологія 

03 – Гуманітарні науки, 032 – Історія та 

археологія 

Рік навчання/ рік викладання перший /2019-2020 перший /2019-2020 

Семестр вивчення перший перший 

нормативна/вибіркова нормативна нормативна 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС 4 кредити ЄКТС 

Загальний обсяг годин 150 год. 72 год. 

Кількість годин навчальних занять 60 год. 10 год. 

Лекційні заняття 26 год. 6 год. 

Практичні заняття 0 год. 0 год. 

Семінарські заняття 34 год. 4 год. 

Лабораторні заняття 0 год. 0 год. 

Самостійна та індивідуальна робота 90 год. 72 год. 

Форма підсумкового контролю екзамен екзамен 

 

  



 

7. Пререквізити курсу 
 

Вивчення дисципліни «Історія первісного суспільства» передбачає базові знання у студентів, які вони отримали у 

школі вивчаючи «Історію України» та «Всесвітню історію». 

  

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

Вивчення курсу потребує спеціального матеріально-технічного та/або інформаційного забезпечення: проектор для 

перегляду презентацій у форматі MS Power Point  
 

9.  Політики курсу 
 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконати наступні письмові роботи – реферат. 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Література.  

Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

 

  



 

11. Система оцінювання та вимоги 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний і модульний контроль (60 балів) Е

кзамен 

Сума 

 

40 100 
Поточний 

контроль 

МКР 

 

Самостійна 

робота / ІНДЗ 

20 балів 30 балів 10 балів 

 

При оцінюванні рівня знань студента аналізу підлягають: 

  характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість, правильність; 

  якість знань (ступінь засвоєння фактичного матеріалу): осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, 

узагальненість, міцність; 

  ступінь сформованості уміння поєднувати теорію і практику під час розгляду ситуацій, практичних задач, в 

процесі політичної комунікації і соціалізації; 

  рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, 

узагальнювати, робити висновки з проблем, що розглядаються; 

  досвід творчої діяльності: уміння виявляти проблеми, розв’язувати їх, формувати гіпотези; 

  самостійна робота: робота з навчально-методичною, науковою, допоміжною вітчизняною та зарубіжною 

літературою з питань, що розглядаються, уміння добувати інформацію з різноманітних джерел (нормативні, 

програмові; нормативні, преса), робота з комп’ютерною технікою, системою Internet . 

 

  



Підсумковий рейтинг з кредитного модуля (дисципліни) 

 

Рейтингова 

оцінка з 

кредитного 

модуля 

Оцінка за 

шкалою ЕСТS 

Рекомендов

ані 

системою 

ЕСТS 

статистичні 

значення (у 

%) 

Екзаменаці

йна оцінка 

за 

національн

ою шкалою 

Національ

на залікова 

оцінка 

90-100 і 

більше 

А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано 82-89 В (дуже добре) 25 добре 

75-81 С (добре) 30 

67-74 D (задовільно) 25 задовільно 

60-66 Е (достатньо) 10 

35-59 FX (незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання) 

  

 

 

незадовільно 

 

 

не 

зараховано 

 

 
34 і менше F (незадовільно з 

обов’язковим 

проведенням 

додаткової роботи 

щодо вивчення 

навчального 

матеріалу 

кредитного 

модуля) 

 

 


