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1 Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы: Алғашқы қоғам тарихы
Таңдау бойынша компонент пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімдері
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 1
Аудиторлық сабақтардың барлығы – 45 сағат
Дәріс сабақтары - 30 сағат
Тәжірибелік/семинар сабақтар – 15 сағат
СӨЖ – 90 сағат
соның ішінде СӨЖМ – 45 сағат
Жалпы еңбек сиымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы:
Емтихан – 1 семестр
Пререквизиттер:
«Археология»,
«Мәдениеттану», «Ежелгі Қазақстан тарихы»

«Этнология»,

Постреквизиттер:
Қазақстан
тарихы,
Дүниежүзілік
тарихы пәндерін игеру үшін қажетті білімдер, икемдер мен
дағдылар
2 Пәні, мақсаты, міндеттері
Оқу пәні
Пән теориялық (дәрістік) және тәжірибелік (семинарлар) сабақтарынан
құралады. Теориялық курс негізгі принциптері: нақты-тарихи жағдайда
алғашқы адам қоғамы дамуының негізгі бағыты мен факторларын анықтайтын
тарихи танымның әлеуметтік негізін көрсету, тәжірибелік сабақтар
студенттердің алғашқы адам қоғамы дамуының
негізгі бағыттары мен
факторлары және заңдылықтарын анықтау бойынша жасау дағдыларын
жетілдіруге бағытталған. Студенттердің өздік жұмыстарының негізінде дәрістік
оқуларды игере отырып, тәжірибе оқуларына дайындалу жатыр
Пәннің мақсаты
Алғашқы адам қоғамы пәнінің тарихи білімдер жүйесіндегі
орнын ашу
Пәннің міндеттері
- тарих ғылымының даму заңдылықтарын анықтау;
- алғашқы қоғам тарихының ерте кезеңімен, адам
дамуының және адам қоғамының негізгі кезеңдерінің даму
ерекшеліктерін салыстыра отырып, ерекшеліктерін, мәнін ашу.
- алқашқы тұрмыстық қоғам формациясын оқып үйрену
негізінде толық тарихи білім негізін қалыптастыру

- тарих ғылымы саласында мамандар дайындау
3 Білімдер, икемдер, дағдылар және құзыретіне қойылатын талаптар
Қөрініс алу керек:
Алғашқы қоғамның қалыптасу, гүлдену және ыдырауының
жалпы заңдылықтарының, негізгі кзеңдері мен ерекшеліктері жөнінде
Білуі керек:
Алғашқы қоғамның қалыптасу, гүлдену және ыдырауының
жалпы заңдылықтарын; таптық қоғам қалыптасуының негізгі
заңдылықтарын ашу; тарихи фактілерге, құбылыстарға талдау
жасай білу, салыстыра білу; ғылыми көзқарастарға баға беру
білу икемдерін, дағдыларын қалыптастыру;
Істей білуі керек:
Тарихи үдерістің себеп-салдар байланысын орнату, салыстырмалы талдау
негізінде тарихи құбылыстар мен оқиғаларды саналы түрде иегруі керек,
тарихи білімдерді шығармашылық тұрғыдан тәжірибеде орындай білуі керек,
тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, тарихилық принцип негізінде, тарихи
өткенімізді талдай білу, жазбаша жұмыстарды (конспект, аннотация, реферат,
баяндама, эссе) жаза білу және оларды дұрыс рәсімдей білуге дағдылану, өзінің
қорытындыларын салиқалы негіздей білу
Дағдыларға ие болуы керек:
Тарихи құбылыстарды талдау, семинарларға дайындалу барысында қолда
бар ғылыми әдебиетке өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; тарихи
деректерді жіктеп, талдай білу; картаны жақсы бағдарлауға дағдылану және
оны ауызша жауап беруден пайдалана білу
Құзыретті болуы керек:
Тарихи құбылыстардың болжамдарын жасай білуі керек. Әлемнің басқа
халықтарының дәстүрлеріне, мәдениеттеріне төзімді болуы тарихи білімнің
теоретикалық, қолданбалы және бағалылық аспектілерін көрсете білу, оларды
күнделікті, сондай-ақ, кәсіби өмірде практикалық шешімдерді негіздеуде
қолдана білу

4 Пәнді игерудің тақырыптық жоспары
Сабақтардың түрлері бойынша академиялық сағаттарды реттеу
п/ Тақырыптардың атауы
п
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сабақтардың
ОӨЖ
түрлері бойынша
аудиториялық
сағаттар саны
Дәріс
Тәжірибе Барл Сон
(семинар) ығы ың
ішін
де
ОӨ
ЖМ
Кіріспе
2
1
10
5
АҚҚ тарихының деректері
4
1
10
5
АҚҚ тарихының тарихнамасы
4
2
10
5
Алғашқы қаумдық қоғамның 4
2
10
5
қалыптасуы
Адамзат қоғамының қалыптасуы 4
2
10
5
Алғашқы қауымдық қоғамның 4
2
10
5
гүлденуі. Рудың қалыптасуы
Аңшылар,
терімшілер
мен 4
2
15
7
балықшылардың алғашқы рулық
қауымдары
Дамыған рулық қауым
4
2
15
8
Алғашқы қауымдық қоғамның
ыдырауы
Барлғы:135 (3 кредит)
30
15
90
45
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