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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія первісного суспільства 

Викладач (-і) Дрогобицька Оксана Ярославівна, к.і.н., доцент 

Контактний телефон викладача (0342) 59-61-87 

E-mail викладача oksanca@meta.ua 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.1 Обов’язкові дисципліни 

2.1.1 Теоретична підготовка 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації в день проведення 

лекцій/практичних занять, або ж щочетверга 

після занять з 13.30 до 16.00 в 619 аудиторії. 

2. Анотація до курсу 

«Історія первісного суспільства» є нормативним курсом, передбаченим 

навчальною програмою, затвердженою до виконання МОН України для 

здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр зі спеціальності 014 «Середня 

освіта (історія)». Лекційні та семінарські заняття допоможуть студентам 

глибше засвоїти особливості ранніх етапів антропогенезу і закономірності 

розвитку людського суспільства у найдавніші часи. Навчальний курс 

зорієнтований на засвоєння і застосування студентами спеціальності 014.03 – 

середня освіта (історія)  теоретичних знань з історії первісного суспільства, 

усвідомлених умінь і навичок, необхідних для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета курсу «Історія первісного суспільства» – засвоєння і поглиблення 

теоретичних та практичних знань, умінь і навичок студентів на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) з фундаментальної дисципліни 

«Історія первісного суспільства»; опанування і застосування ключових 

теоретико-методологічних засад і методів вивчення та інтерпретації 

передісторії людства; формування загальних, спеціальних, професійних 

компетентностей, достатніх для ефективного розв’язування стандартних і 

нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в 

навчальних закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов, формування професійних компетентностей 

майбутніх учителів історії і суспільствознавчих предметів з фаховими 

інтересами до впровадження інноваційних технологій з метою безперервного 

подальшого навчання та підвищення професійного рівня, що забезпечить 

високий рівень їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці; 

виховання високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, 

спроможних вносити істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України.  

Основні цілі курсу: подати студентам системні, комплексні знання з 

проблем періодизації і хронології, термінології історії первісного 



суспільства, методики датування; розвинути навики збору та фіксації 

історичних матеріалів; ознайомити студентів ключовими закономірностями 

та тенденціями загальносвітового історичного процесу в давнину, основними 

рисами етапів праобщини, ранньо- і пізньопервісної общини, передумовами і 

шляхами розпаду родового ладу та виникнення приватної власності, 

держави; навчити використовувати в професійній і соціальній діяльності 

знання з історії первісного суспільства; сприяти вихованню у студентів 

етнічної толерантності, поваги до власних традицій і звичаїв, а також до 

представників інших етносів. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси історії первісного суспільства , 

необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти(D2). 

– термінологію та наукову періодизацію історії первісного суспільства 

(D5). 

вміти: 

– характеризувати основні тенденції і закономірності історичного 

поступу людства різних епох, розуміти роль і місце людини в первісній 

історії людства (D6). 

– вміти аналізувати та синтезувати необхідну історичну інформацію, яка 

необхідна задля вивчення історії первісного суспільства; розуміти 

причинно-наслідкові зв’язки, які мали вплив на становлення і еволюцію 

первісного суспільства  (D11). 

– використовувати вивчений матеріал у письмовій та усній формах 

різного обсягу й складності, дотримуючись необхідних правил 

грамотності і вимог до написання наукових та навчальних текстів, які 

потрібні для освітнього процесу  (D15). 

– самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції історії 

первісного суспільства, дотримуючись принципів наукової об’єктивності 

й неупередженості(D22). 

 

– Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що потребують інтеграції 

знань і прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти та 

у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій 

та методів професійно спрямованих наук і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі. 

– Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно спілкуватися 

(комунікувати) українською – державною мовою; здатність реагувати 

мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у 

навчанні і на практиці. 

– Компетентності в природничих науках і технологіях (С5) – це 

наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність 



застосовувати його в практичній діяльності; здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

– Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і 

процеси із всесвітньої історії у контексті формування цілісної історичної 

картини світу (С11). 

– Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом, хронологією та 

науковою періодизацією (С14). 

– Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, аналізувати і 

систематизувати, порівнювати і формувати й науково аргументувати 

власну позицію, брати активну участь у дискусіях (С17). 

– Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами 

передачі навчальної інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів (С24). 

– Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати діяльність історичних 

осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати 

роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні і зовнішні 

мотиви діяльності історичних осіб, соціальних груп (С25). 

– Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та 

світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості (С28). 

 
 

5. Організація навчання курсу 
 

Обсяг курсу 

 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

1-й 

семестр 

014 «Середня освіта 

(історія). 

І-й курс нормативний 

 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема 1. 

Вступ. 

Джерела 

вивчення 

історії 

первісного 

суспільства 

у сучасній 

школі. 

Лекц. 

2 год., 

Семі-

нар 2 

год. 

Станко В., Гладких 

М., Сегеда С. 

Історія первісного 

суспільства. – К., 

1999. 

Ситник О. Куль-

турна антропо-

логія: походження 

людини і сус-

Підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

презентації. 

Підготовка до 

тестування, 

вивчення 

термінів, 6 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на семінарі). 

Вересень 

2019 р. 



1.Предмет і 

завдання 

історії 

первісного 

суспільства. 

2.Періодиза-

ція і хроно-

логія. 

3. Джерело-

знавство 

історії 

первісного 

суспільства. 

4.Навчально

-методич-

ний 

комплекс 

для 

використан-

ня в школі. 

пільства. Навч. 

посібник. – Львів, 

2012.  

Залізняк Л. Первіс-

на історія України. 

– К., 1999. 

Харарі Ю. Людина 

розумна: Історія 

людства від 

минулого до 

майбутнього. 

http://chtyvo.org.ua/

authors/Harari_Yuv

al_Noi 

год. 

Тема 2.  

Історія 

вивчення 

процесу 

антропо-

соціогенезу  

1.Письмова 

антична та 

середньові-

чна тради-

ція про син-

політейні 

суспільства. 

2.Розвиток 

знань про 

первісну 

історію у 

ХVIII ст.  

3.Станов-

лення ІПС 

як само-

стійної 

історичної 

дисципліни 

в XIX ст. 

4.Вивчення 

ІПС у ХХ 

ст. 

5.Проблеми 

ІПС на суча-

сному етапі. 

6. Навчаль-

Семі-

нар. 

2 год 

Даймонд Д. Зброя, 

мікроби і харч: 

Витоки нерівнос-

тей між народами. 

– К., 2009. – 488 с. 

Леви-Строс К. 

Структурная 

антропология. 

http://yanko.lib.ru/b

ooks/cultur/stross_st

ruktur_antrop.htm 

Тайлор Э. Перво-

бытная культура. – 

М., 2010. 

http://religion.histor

ic.ru/books/item/ 

Станко В., Гладких 

М., Сегеда С. 

Історія первісного 

суспільства. - К., - 

1999. 

Харарі Ю. Людина 

розумна: Історія 

людства від 

минулого до 

майбутнього. 

http://chtyvo.org.ua/

authors/Harari_Yuv

al_Noi 

Яковенко Г. 

Методика 

навчання історії: 

Підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

презентації. 

Підготовка до 

тестування, 

вивчення 

термінів, 6 

год. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на семінарі). 

Вересень 

2019 р. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://yanko.lib.ru/books/cultur/stross_struktur_antrop.htm
http://yanko.lib.ru/books/cultur/stross_struktur_antrop.htm
http://yanko.lib.ru/books/cultur/stross_struktur_antrop.htm
http://religion.historic.ru/books/item/
http://religion.historic.ru/books/item/
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi


но-методич-

ний 

комплекс 

для 

використан-

ня в школі. 

 

Навчально-

методичний 

посібник. – Харків, 

2017. – 324 с. 

Режим доступу:  

http://dspace.hnpu.e

du.ua/bitstream/123

456789/1656/1/.pdf 

 

Тема 3. 

Рушійні 

сили антро-

погенезу. 

1.Рушійні 

сили антро-

посоціогене-

зу. 

2.Місце і 

час виник-

нення 

людства. 

3.Тваринні 

предки 

людини. 

4.Перші 

представни-

ки роду 

Гомо. 

5.Навчаль-

но-методич-

ний 

комплекс 

для 

використан-

ня в школі. 

 

Лекція, 

2 год. 

Семі-

нар, 2 

год. 

Станко В., Гладких 

М., Сегеда С. 

Історія первісного 

суспільства. – К., 

1999. 

Ситник О. Куль-

турна антропо-

логія: походження 

людини і сус-

пільства. Навч. 

посібник. – Львів, 

2012.  

Залізняк Л. Первіс-

на історія України. 

– К., 1999. 

Харарі Ю. Людина 

розумна: Історія 

людства від 

минулого до 

майбутнього. 

http://chtyvo.org.ua/

authors/Harari_Yuv

al_Noi 

Яковенко Г. 

Методика 

навчання історії: 

Навчально-

методичний 

посібник. – Харків, 

2017. – 324 с. 

Режим доступу:  

http://dspace.hnpu.e

du.ua/bitstream/123

456789/1656/1/.pdf 

 

Підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

презентації, 

6 год. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на семінарі). 

Вибіркове 

письмове 

опитування. 

Вересень 

2019 р. 

Тема 4. 

Найдавніші 

люди. Про-

блема 

розвитку 

мислення і 

мови. 

Семі-

нар 

2 год 

Станко В., Гладких 

М., Сегеда С. 

Історія первісного 

суспільства. – К., 

1999. 

Ситник О. Куль-

турна антропо-

Підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

презентації. 

Підготовка до 

тестування, 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на семінарі). 

Жовтень 

2019 р. 

http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf


1.Архантро-

пи: харак-

теристика 

фізичного 

типу, побу-

ту, трудової 

діяльності. 

2. Палеоан-

тропи: 

фізичний 

тип, побут, 

знаряддя 

праці. 

3. Проблема 

виникнення 

мислення і 

мови. 

4. Навчаль-

но-методич-

ний 

комплекс 

для 

використан-

ня в школі. 

 

 

логія: походження 

людини і сус-

пільства. Навч. 

посібник. – Львів, 

2012.  

Харарі Ю. Людина 

розумна: Історія 

людства від 

минулого до 

майбутнього. 

http://chtyvo.org.ua/

authors/Harari_Yuv

al_Noi 

Хрисанфова Е., 

Перевозчиков И. 

Антропология. - 

М., 1991. 

Яковенко Г. 

Методика 

навчання історії: 

Навчально-

методичний 

посібник. – Харків, 

2017. – 324 с. 

Режим доступу:  

http://dspace.hnpu.e

du.ua/bitstream/123

456789/1656/1/.pdf 

 

вивчення 

термінів, 6 

год. 

 

Аналіз 

документаль-

ного фільму 

«Історія 

кам’яного 

віку» (Ч.1). 

Режим 

доступу:  

https://dok-

film.net/2911-

istoriya-

kamennogo-

veka-the-

history-of-

stone-age-

2006.html 

 

Тема 5. 

Виникнен-

ня людсь-

кого сус-

пільства: 

праобщина  

1.Господар-

ство і мате-

ріальна 

культура 

праобщини.  

2.Гіпотези 

про сімейну 

і суспільну 

організацію 

праобщини. 

3.Зароджен-

ня релігій-

них уявлень. 

4. Мистец-

тво. 

5. Навчаль-

но-

Лекція 

2 год., 

семі-

нар, 2 

год. 

Станко В., Гладких 

М., Сегеда С. 

Історія первісного 

суспільства. – К., 

1999. 

Ситник О. Куль-

турна антропо-

логія: походження 

людини і сус-

пільства. Навч. 

посібник. – Львів, 

2012.  

Харарі Ю. Людина 

розумна: Історія 

людства від 

минулого до 

майбутнього. 

http://chtyvo.org.ua/

authors/Harari_Yuv

al_Noi 

Хрисанфова Е., 

Перевозчиков И. 

Антропология. - 

Підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

презентації, 

підготовка до 

тестування 

6 год. 

5 б. 

(тестування 

усіх 

студентів на 

семінарі). 

Жовтень 

2019 р. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
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https://dok-film.net/2911-istoriya-kamennogo-veka-the-history-of-stone-age-2006.html
https://dok-film.net/2911-istoriya-kamennogo-veka-the-history-of-stone-age-2006.html
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi


методичний 

комплекс 

для 

використан-

ня в школі. 

 

М., 1991. 

Яковенко Г. 

Методика 

навчання історії: 

Навчально-

методичний 

посібник. – Харків, 

2017. – 324 с. 

Режим доступу:  

http://dspace.hnpu.e

du.ua/bitstream/123

456789/1656/1/.pdf 

 

 

 

Тема 6. 

Соціальна 

історія 

ранньопер-

вісної 

общини 

1.Характе-

ристика 

родової 

організації. 

Управління 

у ранньо-

первісній 

общині. 

2.Форма 

сім`ї та 

шлюбні 

відносини. 

3.Ранні 

форми 

релігійних 

уявлень. 

4.Виникне-

ння образо-

творчого 

мистецтва 

5. Навчаль-

но-

методичний 

комплекс 

для 

використан-

ня в школі. 

 

Лекція 

2 год., 

семі-

нар, 2 

год. 

Аникович М. 

Повседневная 

жизнь охотников 

на мамонтов. – М., 

2004. 

https://knigogid.ru/b

ooks/13290-

povsednevnaya-

zhizn-ohotnikov-na-

mamontov/toread/pa

ge-2 

Станко В., Гладких 

М., Сегеда С. 

Історія первісного 

суспільства. - К., - 

1999. 

Ситник О. Куль-

турна антропо-

логія: походження 

людини і сус-

пільства. Навч. 

посібник. – Львів, 

2012.  

Харарі Ю. Людина 

розумна: Історія 

людства від 

минулого до 

майбутнього. 

http://chtyvo.org.ua/

authors/Harari_Yuv

al_Noi 

Курилів В. 

Методика 

викладання історії: 

Навч. посібник. – 

Львів, Торонто: 

Світ, 2003. – 248 с. 

Підготовка 

конспекту 

семінарського 

заняття та 

презентації, 

підготовка до 

тестування 

6 год. 

5 б. 

(вибіркове 

письмове 

опитування) 

Жовтень 

2019 р. 

http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
https://knigogid.ru/books/13290-povsednevnaya-zhizn-ohotnikov-na-mamontov/toread/page-2
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http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi


Режим доступу: 

http://litopysets.at.u

a/kuriliv_v-

i.metodika_vikladan

nja_istoriji.pdf 

 

Тема 7. 

Неолітична 

революція  

1.Передумо-

ви переходу 

до продук-

тивного 

господар-

ства. 

2. Зароджен-

ня та розви-

ток земле-

робства. 

3. Виникне-

ння та особ-

ливості 

розвитку 

скотарства. 

4. Навчаль-

но-

методичний 

комплекс 

для 

використан-

ня в школі. 

 

Семі-

нар 

2 год 

Станко В., Гладких 

М., Сегеда С. 

Історія первісного 

суспільства. – К., 

1999. 

Марков Г. История 

хозяйства и мате-

риальной культу-

ры в первобытном 

обществе. – М., 

2010. 

https://www.studme

d.ru/markov  

Харарі Ю. Людина 

розумна: Історія 

людства від мину-

лого до майбутньо-

го. 

http://chtyvo.org.ua/

authors/Harari_Yuv

al_Noi 

Шнирельман В. 

Происхождение 

производящего 

хозяйства. – М., 

1989. 

Курилів В. 

Методика 

викладання історії: 

Навч. посібник. – 

Львів, Торонто: 

Світ, 2003. – 248 с. 

Режим доступу: 

http://litopysets.at.u

a/kuriliv_v-

i.metodika_vikladan

nja_istoriji.pdf 

 

Підготовка до 

тестування, 6 

год. 

Аналіз 

документаль-

ного фільму 

«Історія 

кам’яного 

віку» (Ч.2). 

Режим 

доступу:  

https://dok-

film.net/2911-

istoriya-

kamennogo-

veka-the-

history-of-

stone-age-

2006.html 

5 б. (під час 

опитування 

на семінарі). 

 

Жовтень 

2019 р. 

Тема 8.  

Соціальна 

історія 

пізньопер-

вісної 

общини 

1.Організа-

ція влади і 

 Лекція 

2 год., 

семі-

нар, 2 

год. 

Станко В., Гладких 

М., Сегеда С. 

Історія первісного 

суспільства. – К.,  

1999. 

Марков Г. История 

хозяйства и мате-

риальной культу-

Підготовка до 

контрольної 

роботи 6 год. 

50 б. 

(контрольна 

робота). 

Листопад 

2019 р. 

http://litopysets.at.ua/kuriliv_v-i.metodika_vikladannja_istoriji.pdf
http://litopysets.at.ua/kuriliv_v-i.metodika_vikladannja_istoriji.pdf
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управління. 

2. Сім’я та 

шлюб у 

пізньоперві-

сній общині. 

3.Зміни в 

ідеології. 

4.Розвиток 

позитивних 

знань та 

мистецтва.  

5.Навчаль-

но-

методичний 

комплекс 

для 

використан-

ня в школі. 

ры в первобытном 

обществе. – М., 

2010. 

https://www.studme

d.ru/markov  

Харарі Ю. Людина 

розумна: Історія 

людства від мину-

лого до майбутньо-

го. 

http://chtyvo.org.ua/

authors/Harari_Yuv

al_Noi 

Яковенко Г. 

Методика 

навчання історії: 

Навчально-

методичний 

посібник. – Харків, 

2017. – 324 с. 

Режим доступу:  

http://dspace.hnpu.e

du.ua/bitstream/123

456789/1656/1/.pdf 

 

Тема 9.  

Епоха 

політогене-

зу. Розклад 

первісного 

суспільст-

ва. 

1.Передумо-

ви розкладу 

первісного 

суспільства. 

2.Шляхи і 

форми 

розкладу  

первісного  

суспільства. 

3.Суспільні 

поділи 

праці. 

4.Виникнен-

ня приват-

ної  власно-

сті. 

5. Навчаль-

но-

методичний 

комплекс 

Лекц. 

2 год 

Даймонд Д. Зброя, 

мікроби і харч: 

Витоки нерівнос-

тей між народами. 

– К., 2009. – 488 с. 

Станко В., Гладких 

М., Сегеда С. 

Історія первісного 

суспільства. – К., -  

1999. 

Крадин Н. Вожде-

ство: современное 

состояние и 

проблема изучения 

// Ранние полити-

ческие организа-

ции. – М., 1995. –  

С. 16-91. 

Мосс М. Обще-

ства. Обмен. Лич-

ность. Труды по 

социальной 

антропологи. – М., 

2011.   

Яковенко Г. 

Методика 

навчання історії: 

Підготовка до 

тестування, 6 

год. 

5 б. (під час 

опитування 

на семінарі). 

Листопад  

2019 р. 

https://www.studmed.ru/markov-ge-istoriya-hozyaystva-i-materialnoy-kultury-v-pervobytnom-i-ranneklassovom-obschestve
https://www.studmed.ru/markov-ge-istoriya-hozyaystva-i-materialnoy-kultury-v-pervobytnom-i-ranneklassovom-obschestve
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf


для 

використан-

ня в школі. 

 

Навчально-

методичний 

посібник. – Харків, 

2017. – 324 с. 

Режим доступу:  

http://dspace.hnpu.e

du.ua/bitstream/123

456789/1656/1/.pdf 

Курилів В. 

Методика 

викладання історії: 

Навч. посібник. – 

Львів, Торонто: 

Світ, 2003. – 248 с. 

Режим доступу: 

http://litopysets.at.u

a/kuriliv_v-

i.metodika_vikladan

nja_istoriji.pdf 

Тема 10. 

Соціальна 

історія 

людства в 

епоху 

політогене-

зу  
1.Основні 

складові 

піднесення 

суспільного 

виробниц-

тва. 

2.Виникне-

ння додат-

кового 

продукту і 

приватної 

власності. 

3.Зароджен-

ня експлуа-

тації та її 

форми. 

4.Виникне-

ння 

держави. 

Шляхи 

інституалі-

зації влади. 

5. Навчаль-

но-

методичний 

комплекс 

Семі-

нар 

2 год 

 

Крадин Н. Вожде-

ство: современное 

состояние и 

проблема изучения 

// Ранние полити-

ческие организа-

ции. – М., 1995. –  

С. 16-91. 

Мосс М. Обще-

ства. Обмен. Лич-

ность. Труды по 

социальной 

антропологи. – М., 

2011.   

Даймонд Д. Зброя, 

мікроби і харч: 

Витоки нерівнос-

тей між народами. 

– К., 2009. – 488 с.  

Яковенко Г. 

Методика 

навчання історії: 

Навчально-

методичний 

посібник. – Харків, 

2017. – 324 с. 

Режим доступу:  

http://dspace.hnpu.e

du.ua/bitstream/123

456789/1656/1/.pdf 

http://dspace.hnpu.e

du.ua/bitstream/123

456789/1656/1/.pdf 

Підготовка до 

тестування, 6 

год. 

 

Аналіз 

документаль-

ного фільму 

«Історія 

кам’яного 

віку» (Ч.3). 

Режим 

доступу:  

https://dok-

film.net/2911-

istoriya-

kamennogo-

veka-the-

history-of-

stone-age-

2006.html 

5 б. (під час 

тестування) 

Грудень 

2019 р. 

http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1656/1/.pdf
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для 

використан-

ня в школі. 

 

 

Курилів В. 

Методика 

викладання історії: 

Навч. посібник. – 

Львів, Торонто: 

Світ, 2003. – 248 с. 

Режим доступу: 

http://litopysets.at.u

a/kuriliv_v-

i.metodika_vikladan

nja_istoriji.pdf 

6. Система оцінювання курсу 

 

Підсумковий контроль рівня знань та успішності студентів відбувається 

у формі заліку. Підсумковий бал складається з суми підсумкового балу за 

семінарські заняття (максимально 30 балів), балу за контрольну роботу 

(максимально 50 балів) і балу за індивідуальну роботу (максимально 20 

балів) та в сукупності становить максимально 100 балів. 

При поточному контролі оцінюються: систематичність роботи на 

семінарських заняттях, рівень знань, продемонстрований у відповідях і 

виступах, знання джерельного та історіографічного матеріалу, активність при 

обговоренні питань, самостійне опрацювання тем, написання реферату чи 

підготовка мультимедійного проекту, контрольної роботи. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80 – 89 В 

добре  
70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно  

50 – 59 Е  

26 – 49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-25 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 

 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Загальна система оцінювання курсу 

http://litopysets.at.ua/kuriliv_v-i.metodika_vikladannja_istoriji.pdf
http://litopysets.at.ua/kuriliv_v-i.metodika_vikladannja_istoriji.pdf
http://litopysets.at.ua/kuriliv_v-i.metodika_vikladannja_istoriji.pdf
http://litopysets.at.ua/kuriliv_v-i.metodika_vikladannja_istoriji.pdf


Денна форма навчання 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Поточне  

оцінювання 

 

Т1-Т5 

 

Індивіду-

альне 

завдання 

Сума Поточне 

оцінювання 

 

Т6-Т10 

Контроль-

на робота 

Сума  

100 

20 20 40 10      50 60 

Т1, Т2 ...  – теми. 

 

Семестровий залік виконується всіма студентами заочної форми в 

обов’язковому порядку. 
 

Вимоги до 

пиьмової 

роботи 

        Написання контрольної роботи є обов’язковим для 

виставлення підсумкової оцінки. У випадку, якщо студент з 

якихось причин не написав контрольної роботи, він вважається 

таким, що не виконав усіх видів робіт, що передбачаються 

навчальним планом за семестр з даної навчальної дисципліни. 

 

Контрольна робота включає: 

• 3 теоретичні завдання (оцінюється по 10 балів кожне); 

• 1 завдання на знання п’яти термінів (по 2 бали за кожний 

термін); 

• 10 тестових питань (по 1 балу за кожне питання). 

 

 

Критерії оцінювання теоретичного завдання Бали   

У студента(ки) елементарні знання фактичного матеріалу 

(до 25%), відсутні уміння і навички, тому не здатен(на) їх 

використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві 

помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з основними 

науковими концепціями, теорією та етапами розвитку 

історії первісного суспільства, та не вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання. Практично 

не знає історичну термінологію і наукову періодизацію (до 

25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології 

(до 25%); не вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. 

Не володіє  історичним критичним мисленням, аналізом і 

синтезом. Відсутня об՚єктивна і неупереджена 

аргументація. Не достатньо розуміє та інтерпретує 

вивчений матеріал з історії первісного суспільства у 

1-4 



вербальній і невербальній формах різного обсягу й 

складності. Не має синтетичного мислення, 

безвідповідально ставиться до обраного фаху. 

У студента(ки) є суттєві помилки в знанні фактичного 

матеріалу (більше 50%), елементарні уміння і навички; не 

здатен(на) повною мірою використати знання, уміння і 

навички на практиці; письмова відповідь не чітка і 

спрощена, є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з 

основними науковими концепціями, теорією та етапами 

розвитку історії первісного суспільства на рівні їх 

перерахунку. Посередньо знає історичну термінологію і 

володіє понятійним апаратом, задовільно орієнтується в 

історичній хронології; не вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати 

історичний матеріал. Посередньо розуміє та інтерпретує 

вивчений матеріал з історії первісного суспільства у 

вербальній і невербальній формах різного обсягу й 

складності. Здатен(на) посередньо оцінювати суспільні 

явища, процеси і тенденції, до кінця не здатен(на) 

інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних 

проблем. Не може переконливо аргументувати. 

5-6 

Студент(ка) має добрі знання програмного матеріалу, 

усвідомлені уміння і навички, здатен(на) щодо їх 

застосування на практиці; відповідь чітка і практично 

завершена, є незначні помилки. Ознайомлений(а) з 

найновішими науковими концепціями, теорією та етапами 

розвитку історії первісного суспільства, та, головне вміє їх 

використовувати під час письмової відповіді. Знає 

історичну термінологію, володіє понятійним апаратом, 

добре орієнтується в історичній хронології, створює 

розумний  баланс між соціальною, економічною, 

політичною і культурною складовою історії, вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати історичний матеріал. Добре володіє 

історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. 

Розуміє та інтерпретує вивчений матеріал з історії 

первісного суспільства у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності. Має сформоване критичне 

мислення. Будує аргументацію (75%). Використовує 

сучасні інформаційно-технологічні ресурси при вивченні 

дискусійних питань з історії первісного суспільства і 

підготовці до контрольної роботи. Демонструє 

вдосконалені з достатнім рівнем автономності здобуті під 

час навчання компетенції. 

7-8 



Студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо 

засвоєні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння 

і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти; відповідь чітка і завершена, у письмовій 

роботі відсутні помилки. Знає найновіші наукові концепції, 

теорію та етапи розвитку історії первісного суспільства, та, 

головне вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. 

Знає історичну термінологію і наукову періодизацію, 

володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується в 

історичній хронології, вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. 

На високому рівні володіє історичним критичним 

мисленням, аналізом і синтезом. Розуміє та інтерпретує 

вивчений матеріал з історії первісного суспільства у 

вербальній і невербальній формах різного обсягу й 

складності. Має сформоване критичне мислення; будує 

переконливу аргументацію. На високому рівні 

використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси 

при вивченні дискусійних питань з історії первісного 

суспільства і підготовці до контрольної роботи. 

Демонструє вдосконалені з високим рівнем автономності 

здобуті під час навчання компетенції. Усвідомлює 

призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, а також потреби 

систематично підвищувати професійну кваліфікацію через 

навчання впродовж життя. 
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Розподіл балів за контрольну роботу 

 Завдання Кількість балів   

  

  

  

  

Теоретичне 10 балів 

Теоретичне 10 балів 

Теоретичне 10 балів 

Терміни 10 балів 

Тести 10 балів 

Разом 50 балів 

 

 

 

 



Зразок тестового завдання до контрольної роботи 

 

Архантропи існували в епоху: 

□ 1.праобщини  

□ 2.раньопервісної общини  

□ 3.пізньопервісної общини 

□ 4.мустьє 
 

Семінар-

ські 

заняття 

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях 

проводиться за 5-ти бальною шкалою. 

        Пропущене заняття або негативну оцінку студент 

зобов’язаний «відпрацювати» (відповісти на усні запитання чи у 

тестовій формі).     

На семінарському занятті діє такий принцип оцінювання: 

«5» балів – знання студента відмінні. 

Студент(ка) глибоко, ґрунтовно в деталях володіє 

теоретичними знаннями, найновішими науковими концепціями з 

історії первісного суспільства. Виявляє усвідомлені уміння і 

навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої 

освіти; використовує необхідну джерельну базу, інтернет ресурси, 

обізнаний з історіографією того чи іншого питання. Вміє 

порівняти, співставити різні явища і процеси, дати вичерпний 

аналіз проблеми, володіє понятійно-категоріальним апаратом 

дисципліни, добре орієнтується у картографічних матеріалах. 

Вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати історичний матеріал.  Повною мірою володіє 

історичним критичним мисленням, аналізом. Вміє організовувати 

комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел (як українською, так й іноземними мовами); 

може використовувати сучасні інформаційно-технологічні 

ресурси у навчальній діяльності. Може використати інноваційні 

технології. Має синтетичне мислення. Розуміє та інтерпретує 

вивчений матеріал з історії первісного суспільства у вербальній і 

невербальній формах різного обсягу й складності, дотримуючись 

грамотності. Знає сучасні теорії антропосоціогенезу, особливості 

розвитку матеріальної і духовної культури на різних етапах 

первісної історії людства. 

Вміє долати труднощі, вдосконалює з високим рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції тощо. 

Усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів, а також потреби систематично 

підвищувати професійну кваліфікацію через навчання впродовж 

життя.  

 «4» бали – знання студента добрі. 

Студент(ка) має добрі знання програмного матеріалу, 



усвідомлені уміння і навички, здатен(на) щодо їх застосування на 

практиці; відповідь чітка і практично завершена, є незначні 

помилки. Ознайомлений(а) з найновішими науковими 

концепціями, теорією та етапами розвитку історії первісного 

суспільства, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді 

на питання. Знає історичну термінологію, володіє понятійним 

апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, створює 

розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і 

культурною складовою історії, вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний 

матеріал. Добре володіє історичним критичним мисленням, 

аналізом і синтезом. Розуміє та інтерпретує вивчений матеріал з 

історії первісного суспільства у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності. Має сформоване критичне мислення. 

Будує аргументацію (75%). Використовує сучасні інформаційно-

технологічні ресурси при вивченні дискусійних питань з історії 

первісного суспільства. Знає сучасні теорії антропосоціогенезу, 

особливості розвитку матеріальної і духовної культури на різних 

етапах первісної історії людства. 

Демонструє вдосконалені з достатнім рівнем автономності 

здобуті під час навчання компетенції. Усвідомлює призначення 

професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, а також потреби систематично підвищувати 

професійну кваліфікацію через навчання впродовж життя. Однак 

допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє 

застосувати його щодо конкретно поставлених завдань, у деяких 

випадках нечітко формулює загалом правильні відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та неточності. 

«3» бали – знання студента задовільні. 

У студента(ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу 

(більше 50%), елементарні уміння і навички; не здатен(на) 

повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; 

відповідь не чітка і спрощена, є суттєві помилки. 

Ознайомлений(а) з основними науковими концепціями, теорією 

та етапами розвитку історії первісного суспільства на рівні їх 

перерахунку. Посередньо знає історичну термінологію і володіє 

понятійним апаратом, задовільно орієнтується в історичній 

хронології; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, 

доводити, порівнювати історичний матеріал. На задовільному 

рівні володіє історичним критичним мисленням, аналізом і 

синтезом. Посередньо розуміє та інтерпретує вивчений матеріал з 

історії первісного суспільства у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності. Не може переконливо аргументувати 

відповідь. Вміє організовувати пошук історичних джерел, але не 

може їх критично проаналізувати. Не використовує сучасні 



інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Не 

використовує інноваційні технології і не має синтетичного мис-

лення. На задовільному рівні знає сучасні теорії 

антропосоціогенезу, особливості розвитку матеріальної і духовної 

культури на різних етапах первісної історії людства. Вдосконалює 

з посереднім рівнем автономності здобуті під час навчання 

компетенції. 

Загалом студент(ка) володіє більшою частиною фактичного 

матеріалу, але викладає його не досить послідовно і логічно, 

робить помилки, не завжди може пояснити причинно-наслідкові 

зв’язки.  

«2» бали – знання студента незадовільні. 

У студента(ки) елементарні знання фактичного матеріалу 

(до 25%), відсутні уміння і навички, тому не здатен(на) їх 

використати на практиці; відповідь не змістовна і не доречна, у 

ній є суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з 

основними науковими концепціями, теорією та етапами розвитку 

історії первісного суспільства, та не вміє їх використовувати під 

час відповіді на запитання. Практично не знає історичну 

термінологію і наукову періодизацію (до 25%), незадовільно 

орієнтується в історичній хронології (до 25%); не вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати історичний матеріал. Не володіє  історичним 

критичним мисленням, аналізом і синтезом. Відсутня об՚єктивна і 

неупереджена аргументація. Не використовує сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси  та інноваційні технології у 

навчальній діяльності. Не достатньо розуміє та інтерпретує 

вивчений матеріал з історії первісного суспільства у вербальній і 

невербальній формах різного обсягу й складності. Не має 

синтетичного мислення. Не виявляє усвідомлення необхідності 

удосконалення професійних якостей, не вдосконалює здобуті під 

час навчання компетенції, безвідповідально ставиться до 

обраного фаху. 

 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється 

студенту в кінці семестру за результатами роботи на семінарських 

заняттях і є середнім арифметичним (заокругленим до сотих) всіх 

отриманих оцінок за семінарські заняття. Отримані 

«незадовільні» оцінки відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку, але враховуються при додаванні оцінок і входять у 

загальну кількість отриманих оцінок. 

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські  

 заняття: 

З дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття за семестр складає: 



(4+4+3) : 3 = 3,66667 ≈ 3,67. 

З дисципліни студент протягом семестру отримав 3, 2, 3. 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття за семестр складає: 

(3+2+3) : 3 =2,666667≈2,67 

Підсумковий бал за семінарські заняття обраховується з 

урахуванням коефіцієнту 6. 

Приклад обрахунку підсумкового балу за семінарські  заняття для 

 залікових дисциплін: 

З певної навчальної дисципліни студент 

протягом семестру отримав 4, 5, 3, 3, 3. 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття за 

семестр складає: (4+5+3+3+3) : 5 = 3,6. 

Підсумковий бал за семінарські заняття 

складає:  3,6 × 6 = 21,6 ≈ 22 бали. 

 
 

Самостійн

а робота та 

індивідуал

ьне 

завдання 

Самостійна робота студентів 

        Самостійна робота студента є основним видом засвоєння 

навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. 

Метою самостійної роботи є вироблення студентами навичок і 

вміння працювати з навчальною літературою, джерелами.   

        Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у вигляді 

тестового контролю та написання реферату чи підготовки 

мультимедійного проекту. 

Критерії оцінювання реферату, мультимедійного проекту: 

Критерії Бали   

Глибоке, чітке і логічне розкриття проблеми, 

дотримання наукових норм оформлення, відображена 

власна позиція. Студент(ка) ґрунтовно в деталях 

володіє теоретичними знаннями з історії первісного 

суспільства. Виявляє усвідомлені уміння і навички, 

необхідні для роботи в навчальних закладах середньої 

освіти; використовує необхідну джерельну базу, 

інтернет ресурси, обізнаний з історіографією того чи 

іншого питання. Вміє організовувати комплексний 

пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел (як українською, так й іноземними 

мовами); може використовувати сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси у навчальній 

діяльності. Може використати інноваційні технології. 

Має синтетичне мислення. 

18-20 

 балів 

Обґрунтоване розкриття проблеми, є незначні 

помилки в оформленні наукового апарату. Студент(ка) 

14-17  

балів 



ґрунтовно в деталях володіє теоретичними знаннями з 

історії первісного суспільства. Виявляє усвідомлені 

уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти; використовує необхідну 

джерельну базу, інтернет ресурси, обізнаний з 

історіографією того чи іншого питання. Вміє 

організовувати комплексний пошук, неупереджений 

аналіз та інтерпретацію історичних джерел (як 

українською, так й іноземними мовами); може 

використовувати сучасні інформаційно-технологічні 

ресурси у навчальній діяльності. Може використати 

інноваційні технології. Має синтетичне мислення. 

Тема розкрита неповно, є помилки в оформленні 

наукового апарату, використано обмежену кількість 

джерел. Студент(ка) на задовільному рівні 

ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної 

історіографії, джерелознавства, науковими 

концепціями, та не вміє їх використовувати під час 

підготовки індивідуального завдання. Посередньо 

володіє історичним критичним мисленням, аналізом і 

синтезом. Здатен(на) посередньо оцінювати суспільні 

явища, процеси і тенденції. Не може переконливо 

аргументувати відповідь. Вміє організовувати пошук 

історичних джерел, але не може їх критично 

проаналізувати. Не використовує сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси у навчальній 

діяльності. Не використовує інноваційні технології і 

не має синтетичного мислення. 

10-13  

балів 

Розкритий лише окремий аспект, є суттєві помилки в 

оформленні наукового апарату. У студента(ки) є 

суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу 

(більше 50%), елементарні уміння і навички; не 

здатен(на) повною мірою використати знання, уміння і 

навички на при підготовці реферату чи презентації; 

відповідь не чітка і спрощена, у рефераті чи 

презентації є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з 

досягненнями вітчизняної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями з історії 

первісного суспільства, та не вміє їх використовувати 

під час підготовки індивідуального завдання. 

Посередньо розуміє та інтерпретує вивчений матеріал 

з історії первісного суспільства. 

7-9 балів 

Реферат (проект) суто компілятивного характеру. У 

студента(ки) елементарні знання фактичного 

матеріалу (до 25%), відсутні уміння і навички, тому не 

3-6 балів 



здатен(на) їх використати на практиці; реферат чи 

презентація  незмістовні і має суттєві помилки (більше 

75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної 

історіографії, джерелознавства, науковими 

концепціями з історії первісного суспільства, та не 

вміє їх використовувати під час підготовки 

індивідуального завдання. Не вміє організовувати 

пошук історичних джерел, не може їх критично 

проаналізувати. Не використовує сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси  та інноваційні 

технології у навчальній діяльності. 

Реферат (проект) не зарахований. Студент(ка) не 

ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної 

історіографії, джерелознавства, науковими 

концепціями, та не вміє їх використовувати під час 

підготовки індивідуального завдання. Не вміє 

організовувати пошук історичних джерел, не може їх 

критично проаналізувати. Відсутня об՚єктивна і 

неупереджена аргументація. Не використовує сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси  та інноваційні 

технології у навчальній діяльності. Студент(ка) не 

виявляє усвідомлення необхідності удосконалення 

професійних якостей, не вдосконалює здобуті під час 

навчання компетенції, безвідповідально ставиться до 

обраного фаху. 

0-2 балів 

 

Умови 

допуску до 

підсумко-

вого 

контролю 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. Форма і 

терміни семестрового контролю визначаються навчальним 

планом. 

Студент (-ка) допускається до підсумкового контролю за умови 

відпрацювання усіх «заборгованостей». 

Для того, щоб одержати залік, студентам необхідно виконати 

всі види роботи і набрати не менше 50 балів. Семестровий 

контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з 

навчальної дисципліни визначається як сума оцінок за поточний 

контроль знань на семінарських заняттях (30 балів), індивідуальну 

роботу (20 балів) та контрольну роботу (50 балів). 

 
 

7. Політика курсу 

 

Відвідування лекцій студентами є обов’язковим. Відвідування та 

активна участь студентів у роботі семінарських занять також є обов’язковою 

умовою успішного складання курсу. Участь у семінарських заняттях може 

проходити у таких формах: виступ, опонування, рецензія, участь у дискусії.  

Політика курсу «Історія первісного суспільства» передбачає перездачу 



усіх невиконаних завдань в силу запізнень на заняття або пропущених пар 

без поважних причин. За умови відсутності студента (-ки) на лекції чи 

семінарського заняття, отримання негативної оцінки на семінарських 

заняттях або ж невчасного виконання індивідуальної роботи визначений день 

для відпрацювання пропущених аудиторних занять, негативних оцінок та 

подачі індивідуальних робіт – четвер, 13.30 год. – 16.00 год.  

Пропущене з поважних причин заняття студент може «відпрацювати» у 

формі, визначеній викладачем та кафедрою. При цьому відпрацьоване 

заняття не впливатиме на середній арифметичний бал студента. Як правило 

«відпрацювання» проходить в усній формі, у вигляді написання і захисту 

реферату на визначену викладачем тему, вирішенні тестових завдань.  

Під час занять забороняється користування мобільним телефоном. 

У випадку запозичених робіт, відсутності посилань на використані 

джерела, випадків плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування) 

викладач виставляє негативну оцінку та пропонує студентові (-ці) повторно 

виконати необхідний вид роботи. 

Вимоги до оформлення реферату 

За структурою реферат повинен складатися із плану, вступу, основної 

частини (3−5 пунктів), висновку, списку використаної літератури. Обсяг 

реферату повинен бути не менше 10 сторінок машинописного тексту з 

міжрядковим інтервалом – 1,5, кегль − 14 стандартної щільності (шрифт 

Times New Roman) на папері формату А4. При цьому слід обов’язково 

робити відступи: зверху і знизу − по 2 см, зліва − 3 см, справа − 1 см.  

Сторінки реферату обов’язково нумеруються. Нумерація починається з 

другого аркуша арабською цифрою 2 посередині верхнього берега на відстані 

не менше 10 мм від краю. Біля цифр не пишуться ніякі позначки чи символи.  

На титульному аркуші (перша сторінка реферату) вказується назва 

міністерства (Міністерство освіти і науки України), навчального закладу 

(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», Факультет історії, політології і міжнародних відносин, кафедра 

етнології і археології), тема реферату, прізвище та ініціали, академічна група 

студента-виконавця, прізвище та ініціали, вчений ступінь викладача, місто і 

рік написання.  

Вказуючи тему реферату, треба посередині рядка написати РЕФЕРАТ, 

а нижче під цим словом − тему, при цьому не варто використовувати 

двокрапку і брати назву теми в лапки. Наприклад: 

 

 

РЕФЕРАТ 

Походження і найдавніші форми релігії. 

 

План роботи повинен містити 3−5 пунктів. Кожен пункт має 

висвітлювати певний аспект обраної теми, а всі пункти розкривати тему 

роботи в цілому. План може бути простим (кожен пункт складається з одного 

речення) і складним, коли кожен з пунктів розбивається на декілька 



підпунктів, невеликі за обсягом, де детальніше пояснюються особливості 

обраної теми, при цьому слід пам’ятати про розділові знаки при рубрикації. 

У вступі слід розкрити значення обраної теми, визначити мету та 

завдання реферату. В основній частині (3−5 пунктів) матеріал треба 

викладати стисло, логічно і аргументовано. Завершується робота короткими 

висновками. У кінці реферату обов’язково подається список літератури. У 

рефераті рекомендується використати не менше 10 джерел, це можуть бути 

підручники, посібники, монографії, статті з журналів чи збірників, посилання 

на ресурси Internet. У списку використаної літератури всі використані 

джерела розміщуються за алфавітом на перші літери прізвища автора. 

 

Зразок списку літератури 

1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Академія, 2002. – С. 321-371. 

2. Верстюк В.Ф. Український національно-визвольний рух (березень – 

листопад 1917 р.) // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С.63-81. 

3. Історія України: Курс лекцій: У 2 кн. ур. 2. – ХХ століття: Навч. Посібник / 

Л.Г. Мельник, В.Ф. Верстюк, М.В. Демченко та ін. – К.: Либідь, 1992. – 464 с. 

4. Історія України: нове бачення: Навчальний посібник / В.Ф.Верстюк, О.В 

Гарань, О.І. Гурій та ін. – К.: Альтернативи, 2000. – 464 с. 

5. Хміль І.В. Аграрне питання в Українській революції 1917-1921 / Інститут 

історії України НАН України: [Електрон. Ресурс] // 

http://history.org.ua/EHU/?verbvar=Ahrarne_pytannia: е-Енциклопедія історії 

України. 

Вимоги до оформлення мультимедійного проекту 

Мультимедійні проекти (презентації) виконуються у програмі для 

підготовки презентацій Power Point. Об’єм такого проекту повинен складати 

не менше ніж 20 сторінок (слайдів). Структура проекту має відповідати 

структурі реферату. На одній сторінці (слайді) розміщуються 1−2 

зображення, підписи або текст. Зображення мають складати не менше 2/3 

об’єму проекту (презентації).  

 

 

9. Рекомендована література 

1. Кочкін І., Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських 
занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія первісного 
суспільства» для студентів І курсу спеціальності 014 «Середня освіта 
(історія)». Івано-Франківськ, 2016. 

 

Базова 

2. Алексеев В., Першиц А. История первобытного общества. – Изд. 5-е. 
Учебник для вузов. – М., 1999; 6-е. – М., 2004. 

3. Алексеев В. Историческая антропология и етногенез. – М., 1989. 
https://arheologija.ru/alekseev-istoricheskaya-antropologiya-i-etnogenez/ 

4. Археологія України. Курс лекцій за ред. Л. Залізняка. – К., 2005. 

https://arheologija.ru/alekseev-istoricheskaya-antropologiya-i-etnogenez/
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