
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код. ОК17Б014.030703 
2. Назва  Історія первісного суспільства 
3. Тип  Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище,   ініціали лектора/лекторів,   науковий ступінь, посада: Олексін Ю.П., завідувач 

кафедри суспільних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• визначити основні чинники формування та становлення людини і суспільства; 

• проаналізувати екологічні та соціальні аспекти антропосоціогенезу; 

• простежити основні напрямки еволюції людини та суспільства; – розглянути механізми формування 

соціальних інститутів первісності на певних етапах історичного розвитку; 

• встановити місце первісної історії в історичному процесі; 

• виробити у студентів вміння формувати власну позицію щодо дискусійних питань історії первісного 

суспільства. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що формують 

відповідні професійні компетентності даного рівня вищої освіти. 

12. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  фахові 
13.Зміст курсу: Вступ до предмету "Історія первісного суспільства". Джерелознавство первісної історії. 
Теоретичні аспекти процесу антропогенезу. Антропогенез. Характеристика праобщини. Завершення 
процесу антропогенезу та поява общинно- родової організації. Давня родова община первісних 
мисливців, збирачів і                  рибалок. Первісне суспільство періоду розквіту родової общини (епоха неоліту і 
енеоліту). Передумови і причини розпаду первісного ладу. Шляхи і форми розкладу первісного 
суспільства. Зародження суспільних класів і шляхи переходу до цивілізації. Культура первісного 
суспільства. Первісне суспільство і цивілізація. 

       14.Рекомендовані навчальні видання (зазначити до 5 джерел): 

1. Залізняк Л.П. Первiсна iсторiя України. Навчальний посiбник / Л.П. Залізняк. – К.: Вища школа, 

1999. 

 2. Баженов О.Л. Історія первісного суспільства: навчально-методичний посібник для студентів 

історичного факультету денної форми навчання / О.Л. Баженов. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин 

О.В., 2014. – 296 с 
3. Станко В.Н., Гладких М.І., Сегеда С.П. Історія первісного суспільства / В.Н. Станко, М.І. Гладких, 

С.П. Сегеда. – К.: Либідь, 1999. 

       4. Сегеда С.П. Антропологія: Навчальний посібник / С.П. Сегеда. – К.: Либідь, 1999. 

 5. Скирда В. В. Історія первісного суспільства : підручник / В. В. Скирда, Б. А. Шрамко. – Х. : ХНУ        

імені В. Н. Каразіна, 2018. – 172 с 

 15.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 90 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 
16. Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, тренінгів, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

17. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів):залік в кінці І семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, творчі роботи. 

18. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри, д. пед. наук, професор Ю. П. Олексін 

Розробник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1.  ОК17Б014.030703 
2. Title Нistory of primitive society  

3. Type. Obligatory. 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Name, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Oleksin YP, Head of the Department of 

Social Disciplines, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• identify the main factors in the formation and formation of man and society; 

• analyze the environmental and social aspects of anthroposociogenesis; 

• trace the main directions of evolution of man and society; - to consider the mechanisms of formation of social 

institutions of primitiveness at certain stages of historical development; 

• to establish the place of primitive history in the historical process; 

• to develop students' ability to form their own position on the debatable issues of the history of primitive 

society. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines that shape the relevant professional 

competences of this level of higher education. 

12. Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): professional 

13. Course contents: Introduction to the subject "History of Primitive Society". Source studies of primitive 

history. Theoretical aspects of the process of anthropogenesis. Anthropogenesis. Characteristics of proto-

communities. Completion of the process of anthropogenesis and the emergence of community organization. 

Ancient tribal community of primitive hunters, gatherers and fishermen. Primitive society of the heyday of the 

tribal community (Neolithic and Eneolithic). Prerequisites and causes of the collapse of the original system. 

Ways and forms of decomposition of primitive society. The emergence of social classes and ways of transition 

to civilization. Culture of primitive society. Primitive society and civilization. 

14. Recommended editions (indicate up to 5 sources): 

1. Zaliznyak LP Primitive history of Ukraine. Training manual / L.P. Zaliznyak. - К .: Вища школа, 1999. 

 2. Bazhenov OL History of primitive society: a textbook for students of the historical faculty of full-time 

education / OL Баженов. - Kamyanets-Podilsky: FOP Sysyn OV, 2014. - 296 p 

3. Stanko VN, Gladkikh MI, Szeged SP History of primitive society / V.N. Stanko, MI Gladkikh, SP Szeged. - 

Kyiv: Lybid, 1999. 

       4. Szeged SP Anthropology: Textbook / S.P. Szeged. - Kyiv: Lybid, 1999. 

 5. Skirda VV History of primitive society: a textbook / VV Skirda, BA Shramko. - H .: KhNU named after VN 

Karazin, 2018. - 172 p 

15.Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 14 hours practical work, 90 h. independent work. Together - 120 years. 

16.Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and 

role games, case methods, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

17. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): test at the end of the first 

semester.Current control (60 points): testing, surveys.  

18. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 
Head of Department, doctor of pedagogical sciences, рrofessor Oleksin Y.P. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


