
Повна назва: Історія первісного суспільства. 
Статус: Нормативна. 

Мета: сформувати у студентів уявлення про загальні закономірності та конкретні 

особливості розвитку людства на ранньому етапі його історії. В ході курсу розглядається 

низка теоретико-методологічних та конкретно-історичні питань, пов’язаних з еволюцією 

фізичного типу людини, її матеріальної культури та економіки, суспільних та родинно-

кровних відносин, а також з ходом етноісторичних процесів. Початковий період історії 

людства розглядається у всесвітньо-історичному контексті із застосуванням 

інтердисциплінарного підходу. В курсі наголошується на світоглядному та виховному 

значенні пізнання історії первісного суспільства, звертається увага на сучасні сінполітейні 

осередки. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Курс «Історія первісного суспільства» (4 кредити ECTS – 120 год.) розроблений за 

модульно-рейтинговою системою та включає в себе лекції (28 годин), групові заняття (28 

годин), самостійну роботу (64 години), систему контролю та обліку знань. Передбачає 

написання і захист одного реферату, підсумкових контрольних робіт за модулями та іспит. 

Структура навчальної дисципліни: 

Змістовний модуль 1. Загальні питання вивчення первісної історії. Походження людини та 

суспільства (антропосоціогенез.). 

1. Вступ. Предмет і завдання первісної історії. 

2. Джерела первісної історії. 

3. Історіографія ІПС. 

4. Хронологія та періодизація. 

5. Загальні питання антропосоціогенезу. 

6. Походження людини (антропогенез). 

7. Походження суспільства (соціогенез). 

8. Виникнення мислення та мови. 

9. Виникнення ідеологічних уявлень та мистецтва. 

Змістовний модуль 2. Первісна община та занепад первісного суспільства 

(політогенез.). 

10. Завершення процесу антропосоціогенезу. 

11. Ранньопервісна община. 

12. Пізньопервісна община. 

13. Передумови політогенезу.  

14. Становлення політичної влади і держави. 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 Найдавніший період всесвітньої історії від часу виникнення людини і суспільства до 

становлення політичної влади і держави (виникнення цивілізації). 

 Конкретно історичний процес, відтворений за рештками матеріальної культури, в 

конкретних регіонах земної кулі. 

 Причини, які зумовили особливості суспільного розвитку окремих регіонів, народів 

та інших суспільних угрупувань. 

 Причини політогенезу. Час, особливості і значення виникнення нерівномірності 

історичного розвитку. Соціальні і політичні процеси пов’язані з цим.  

Студенти зобов’язані вміти: 

 Встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між певними фактами, подіями, 

явищами; 

 Виявити сутність докорінних змін на різних етапах історичного процесу. 

 Використовувати понятійний апарат історії первісного суспільства при оцінці 

конкретних історичних ситуацій. 

 

Викладач: Піструіл Ігор Володимирович – кандидат історичних наук, доцент. 
 


