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• Пәннін снпаттамасы
"Дүние жүзі тарихы" пэні бойынша оку жұмыс багдарламасы 1305000 «Акпарапык 
жүйелер» мамандыкгары үшін әзірленген.

«Дүние жүзі тярихы» пэнінін окытудын максаты — XX ғ. басы мен XXI 
гасырдагы дүниежүзі елдері мен халыктарының саяси, элеуметтік-экономикалык жэне 
рухани дамудын негізгі бағытгарын талдап түсіндіру. Жалпы адамзаттык 
күндылыкгарды, гуманизм мен демоократия идеяларын білім алушының бойына 
сініру жэне ҚР-ніц дамуына белсенді үлес коскан азамат ыкпал ету.

Міндеттері: Окушыларға дүниежүзінін ХХ-ХХІ ғғ. Дамуыньщ
мүмкіншіліктерін көрсету. Көпүлтгы империялардың калыптасу, даму жэне күйреу 
тарихын, жана тәуелсіз мемлекеттердің кұрылуын түсіндіре отырып, казіргі заманғы 
халыкаралык катынастардын дамуынаын сипаты мен ерекшеліктерін ашу. Сонымен 
катар окушыларды толерантгык пен халыктардың өзара түсіністігі рухында 
тәрбиелеу, олардын ұлттык жэне элеуметтік мэдени мүра күндылықгарын түсінуге 
көмектесу. Отар жэне тэуелді елдердегі азаматгык козғалысының сипатын, 
кезендерін жэне жана формаларын көрсету.

Пререквизиттер: Қазакстан тарихы, мэдениеттану, философия негіздері, 
саясаттану жэне социология.

Постреквизиттері: Логика, когамтану.
Пэнді оқытудын жоспарланған нэтижелері стандартта жэне білім беру 

бағдарламасында көрсетілген (кұзыреттілік).
Білім алушылар төмендегідей күзыреттерді менгеруі кажет:

1) Базалык күзыреттілік:
БҚ 1.ХХ г. Екінші жартысы — XXI г. Басындагы халыкаралык катынастардын 
дамуыньщ негізгі бағыттары. Әлем елдерінің саяси, экономикалык жэне элеуметтік 
дамуындағы манызды бағытгары.
БҚ 2. Тарихи окиғалар мен үрдістердің пайда болуы мен себеп- 
салдарлық байланысын.
БҚ 3. Ауызша жэне жазбаша тілдесу тәсілдерін игеру.
БҚ4. Ғаламтормен жүмыс жасау аркылы электронды акпаратгарды колдануды игеру, 
жэне ондагы мэліметтерді сараптап, жүйелеп пайдалану.
Біледі:

•f XX ғ. Дүние жүзінін саяси картасындагы өзгерістер;
S  өз халкы жэне баска халыктардың тарихын, рухани күндылықгардың 

нормаларын;
■S жалпы кұбылыстар мен жекелеген фактілердің аракатынасы;
S  сабакқа кажетгі ақпаратты жазбаша жэне ауызша түрде колдану;
S  галамтор аркылы жака акпараттар жинастыру, кажетті мэліметтер іздестіру;
S  электронды оку кұралдарымен жүмыс істеудін негізін калау;

Менгереді:
S  дүниежүзіндегі эртүрлі халыктар мен елдердің тағдырларына эсер еткен 

тарихи окигапар мен кұбылыстарды сараптау;
S  демократиялык кұкыктар мен бостандыкка ие өзге кұкыгы мен бостандығы бар 

жеке түлга ретіндегі белсенді көзкарасын білдіру;
•S азамат ретіндегі коғамдағы кұбылыстарға сын көзбен карал белсенді көзкарас 

білдіру;
S  эзірленген баяндама жэне рефераттары бойынша пікірталастарга катысу, пікір 

білдіру, өз пікірін корғап сактай білу;
^  шет елдердін казіргі заман тарихындағы манызды окигаларын;



✓  дүнис жүзінің ірі елдерінің саяси экономикалык эне әлеуметтік дамуындағы 
маңызды ерекшеліктерін;

Дагды калыптастырады:
✓  тарихи кұбылыстарга тэн белгілерін аныктау, тарихи окигалар мен фактілерді

салысіыру;
✓  тарихи кубылыстардың ерекше белгісін айкындап, тарихи окигалар мен 

фактілерді салыстыруға жэне жүйелеу білуге;
У тарих білімдерін жазбаша жэне ауызша турде еркін жегкізу;
✓  өз халкынын жэне әлемнің баска халыкгарының тарихын, рухани мүрасын 

кұрметгеу;
Қүзыретті:

✓  Отандык жэне әлемдік тарих пен дэстүрлерге, адам күкытары мен 
бостандыктарына, коғамдык өмірдін демократиялык принціптеріне кұрметпен
карау;
У кажеггі эдебиеттер мен деректерді пайдалана отырып, рефераттар, гылыми 
жобалар мен баяндамалар жасауга
✓  окулыктың мазмүнын, такырыптарын талдау, тарихи кұбылыстарға бага беру; 
У казіргі заманғы акпараттык-коммуникативті технологияларды пайдалана 
отырып, жана акпараттарды білу;
/  кажетгі деректерді іздестіру барысында компьютерді пайдалану;

2) Кэсіби күзыреттілік:
КҚ 3.2.1 Тарихи кұбылыстардын ерекше белгісін айкындау, тарихи процестер 
мен окиғалардың манызын түсіне білу.
КҚ 3.2.6 Тарихи процестерге талдау және эдістерін игеру.
КҚ 3.2.7 Тарихи окиғапар мен процестердін пайда болуы мен дамуын, себеп- 
салдарын анықтай білу. 

біледі:
-  XX ғ. екінші жартысы мен XXI г. басындагы дүниежүзінің саяси 

картасындагы өзгерістері;
-  XX г. екінші жартысы мен XXI г. басындағы ғылым мен мәдениеттің 

маңызды жетістіктерін;
-  Қазіргі замангы дүние жүзі тарихындағы негізгі окигалар мен кұбылыстарды;
-  дүниежүзінің ірі елдерінің экономикалык дамуындағы ортақ белгілерін;
-  дүниежүзі тарихынын түтастығы мен жүйелілігін айкындайтын процестерді 

фактілер мен окиғаларды;
-  тарихи процестерді талдаудың кен тараган эдістерін: салыстыру, жүйелеу, 

жіктеу, қадағалау;
-  тарихи окиғаларды салыстырып олардың үксастыктары мен

айырмашылыктарын табу;
-  талдау жэне корытынды жасау;

Менгереді:
-  эр түрлі дерек көздерінен тарихи акпараттар іздестіру;
-  колданыстагы акпаратгын (мэтін, карта, кесте, слайд, видео, аудиовизуальді 

көрініс) бір-біріне үксастыратын, маныздылыгын талдап сараптау;
-  тарихи окигалар мен кұбылыстардын арасындагы байланысгы, себеп-

салдарын айкындау, фактілерді салыстыру;
-  тарихи деректерді саралау жэне талдау, бага беру өз пікірін білдіру;
-  оку материапдарының негізінде сапыстырмалы кестелер, жүйелі және ретті 

тарихи тізбектер кұрастыру;
Дагды калыптастырады:

-  тарихи акпараттарды, дерек көздерін талдау, жүйелеу, накты түсіну;
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-  эр түрлі тарихи окигалврдык себеп салдарын айкындау;
-  түрлі тарихи деректермен, тарихи күжаттармен, мерзімді басылымдармен, 

эдебиеттерімен жумыс ісгеу;
-  жекеленген такырыптарды игеру барысында саяси, тарихи мэліметгерді 

пайдалану;
-  дунисжүзі тарихын оку барысында тиімді эдісгср мен куралдарды колдану, 

ойын накты жэне түсінікті жеткізу;
-  косымша материалдар пайдалану, алынган деректер мен мәліметтерге сай 

жоспар жасау;
Қузырепі:
-  қажетгі аппарат көздерін пайдалана отырып, баяндамалар, рефераттар мен 
ғылыми жобаларды эзірлеу;

белгілі бір такырыптарды талдау барысында өз пікірін калыптастыру, баска 
адамның жауабына пікір айтуға;

кажетті білімді меңгеру барысында эдіс-тэсілдер тандау, іріктеу.
-  Отандык жэне жалпы элемдік тарих пен дэстүрге, демократиялық 
принціптерге кұрметпен карауға;

адам кұкыгы мен бостандығын кұрметтеуге, жеке тұлға ретінде коғам 
алдындағы жауапкершілігін сезіну;

«Дүние жүзі тарихы» пэнінің әдіснамасын іске асыру кезінде оқу 
багдарламасына сәйкес дидактикалық жэне көрнекі кұрапдар пайдалану усынылады: 
плакаттар, бейне фильмдері, электрондык окулықтар, оку жэне оку-әдістемелік 
құралдар. Окыту үдерісінде дэрістер, семинарлар, үй жүмысы, практикалык сабақтар 
мен конференциялар аркылы жүзеге асады.

«Дүние жүзі тарихы» пәнінін ерекшелігін ескере отырып, келесі эдістері 
үсынылады: баяндама, пікір талас, дебат жэне білім алушылардын өзіндік 
жұмыстары.

Білім бағалаудың саясаты мен рэсімдер
Пэн бойынша корытынды бағалар аралық аттестаттау нәтижелері 

бойынша(сынак, бакылау жүмысы) аныкгалады:
1 Егер аралык аттестаттау пэн бойынша сынак жэне емтихан тэртібінде өткізу 

карастырылса, корытынды бага аралык аттестаттау нәтижелерінің орта баллы 
негізінде койылады.

2. Егер аралык аттестациялау сынак тэртібінде өткізу карастырылса, онда 
корытынды бага сынакта алған баға болып табылады.

3. Қосымша сабактар кестесі ПЦК-нің акпараттык стендінде немесе колледж 
сайтында орналастыру керек.

4. Пэн бойынша корытынды бағалау, аралык аттестаттауға енгізілген, курстын 
аякталуы бойынша ағымдык бакылау үлгерімнің орта балл багасы негізінде 
койылады.

Білім алушылардыц білімін бағалау критерийлері
Білім алушылардын білімін бағалау цифрлык бес балдык жүйе бойынша 

жүзеге асырылады: (5 - " үздік ", 4 - "жаксы", 3 -"канағаттанарлык", 2 - 
"канағаттанарлыксыз"):
5 — «үздік» — егер окушы бағдарламадағы материалды түгелімен теренінен берік 
оқып үйреніп шыкса, алған білімін рет-ретімен, сауатгы және логикалык түрғыда 
баяндай білсе, тапсырманы өзгертіп койғанда, жауап беруге киналмаса, алдына 
койылган міндеттерді онай жене алса, монографиялық материалды білетіндігін 
аңғартса, қабілдаған шешімдерін дұрыс негіздей білсе, казіргі заманғы кағидаттарын
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басшылыкка ала отырып, тарихилык фактіперге негізделіп талдай алатын, тарихи 
окиғалар мен кубылыстарды, тарихи түлгалардың кызметіне бага бере білетін, 
тарихи окигалар эр түрлі тургысынан салыстыра алатын, өз пікірін негіздей білетін, 
тэжірибелік жумыстарды орындау эдістері мен дагдыларын жетік колдана білсе, 
кателік жібермей материалды өз бетімен негіздей және мазмүндай алса;
4 -  «жаксы» -  егер окушы бағдарламадагы материалды жегік білсе, оны сауатгы эрі 
мэні бойынша баяндай білсе, сұракка жауап беру кезінде елеулі катесіз жауап берсе, 
теориялык ережелерді дүрыс колдана білсе жэне тарихи деректерді мен карталарды 
дұрыс қолдана алатын, тәжірибелік жумыстарды орындау әдістері мен дагдыларын 
игерсе.
3 - "канагаттанарлык" -  егер окушы негізгі материалды игеріп шыкса. бірак 
жекелеген детальдерді білмесе, шатысатын болса, бір бөлігінде дурыс емес 
тужырымдамаларга бой берсе, тарихы жылдарды шатгастырса жэне тарихи 
окигаларды салыстыра білмесе, багдарламадағы материалды мазмундау барысында 
ретті бузатын болса жэне тәжірибелік жумыстарды орындауда киналса.
2 - "канагаттанарлыксыз" -  егер окушы бағдарламадағы материалдын едэуір бөлігін 
білмесе, елеулі кателіктер жіберсе, тэжірибелік жумыстарды киналып орындайтын 
болса.

Окытушы емтихан бағасын койганда да дэл осы критерийлерді колданады.

Емтиханды (сынакты) кайта тапсыру рәсімі
Емтихан (сынак) бойынша "канағаттанарлыксыз"(сынактан өткен жок) деген 

багалау алса, кайта тапсыруга бір пәннен бір реттен артыкка жол берілмейді.
Емтиханды (сынакты) кайта тапсыруга бөлім меңгерушісінің жазбаша 

руксатымен белгіленген мерзімге пэнді жүргізетін окытушыға кабылдауга жол 
беріледі (немесе окытушы болмаган жагдайда, оны осы пэннін бейініне сәйкес 
біліктілігі бар баска окытушымен ауыстырады).

Курс сансаты
I Міндетті турде оку сабактарына катысу жэне практикапык сабакгар мен теориялық 
сурактарды талкылауға белсецді түрде араласу.
2. Барлык бакылау түрлеріне міндетгі түрде катысу (теориялык жэне практикалык 
сабактардағы бакылауга, СӨЖ орындауда жэне кесімді білімді бакылау жүргізіледі 7. 
14 аптада эр семестр сайын тестілеу формасында, корытынды бакылау)
3. Себеппен босаткан сабакстарды пысыктау (медициналык аныктама. бөлімше 
меңгерушісінін босатумен), СШБ сэйкес толык көлемде.
4. Студент оку тэртібін сакгау керек. Оқу сабактары кезінде уялы телефондарын 
өшіру, сабакка кешігіпеу жэне іскерлік киімде сабакка катысу.

Оку жумыс багдарламасы " Дүние жүзі тарихы " пэнінен

Kecve № 1.0ку уакытын үлестіру
курс Барлык

сагаттар
Теор.саг Тәжірибелік

жұмыстары
Бакылау жумысы/ 

Сынак
Емтихандар

1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с
1 57 28 9 10 10 Бакылау

жұмысы
Сынак - -

Кестс №2. Оқу жумыс багдарламасынын қолданылуы
Окү жылы Т оптар
2018-2019 ИС-tlK
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Кесте Л»3. ІЬннін такырыптык жоспары

Л
р/н

Күндізгі окыгу нысаны кеііндегі оку уакытынын саны (сагат) 57

Такырыптір мен болімдср атауы
Орта буын мамаиы
Негізгі орта білім Жалпы орта 

білім
/ 2 5 6

1. I бөлім. XX гасырдың басындагы дүние жүзі 38

2.
II бөлім. XX ғасырдың екінші жартысындағы 
элсм.

19

Бярлыгы 57

Кесте №4. Күнтізбелік -  такыіэыптыкжоспары

№
р/н

Болімдер мен тякырыптар агауы/ Күні Cara
т

сан
ы

Сабакгын
түрі/

(теория Т, 
тэжірибелік

Тж,
зертханалы

кЗ)

Үй тапсырмасы

I бөлім. XX ғасырдыи басындағы 
дүние жүзі

38

1

Такырып 1.1 XIX г. соны -  XX ғ. 
басындағы Еуропа мен Солгүстік 
Америка елдері.
Жоспар:
1. Әлем елдерінін даму 
ерекшеліктеріне с ипатгама
2 XX гасырдың өзекті мэселелері.
3 Саяси-экономиігалык жағдайы 
Ұлтгык мемлгкепгердін пайда болуы. 
Д.Әлемді бөлсудіің аякталуы. 
Империалист са.ясат.
5. Капиталист даму жолындагы 
ерекшелік. Рассизм. Антисемитизм. 
Патсефизм жзне милитаризм

2

Т

Шығарма «Ғаламшар 
адамзаттын ортак үйі». 
Баяндама; Кыгай, Үнді, 
Ислам еркениеттері.
Еуропалану.

2

Такырып 1.2 XX гасырдын басындагы 
Азия жэне Лггын Америка елдері. 
Жоспар:
1 .XIX ғ. сокы — XX г. басындагы 
Еуропа мен Соліустік Америка елдері.
2 Еуропа жзне Солтустік Америка 
елдерінін са«си зжәне элеуметтік даму 
ерекшеліктері.
3 Саяси аухуал. рбмпериалистік саясат.
4. Айімактың та(рихи ерекшеліктері. 
Капиталист даміу жолдары.
5. Азамат соітыстары. Прогрес 
жолындагы взғалыстар.
6.19110-1917 жж. Мексика 
революциясь

2 Т 1910-1917ЖЖ. Мексика 
революциясы 
Реферат жазу

3

Такьчрып 13, X IX г. соны -  XX ғ. 
басыіндагы алыкгаралык катынастар 
Жосгар:
І.Дүниені Ьуііс»У үшін жүргізілген

2 Тж Балкан одағы. Біріниіі 
және Екінші Балкан 
соғысы. Кесте күру
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алғашкы күрестер.
2.1904-1905 жж. Орыс-жапон соғысы.
3. Әскери одактардын кұрылуы 
(агылшын -орыс, француз-орыс, 
ағылшын-француз одактары).
4. Балкан одагы. Бірінші және Екінші 
Балкан соғысы.

4

Такырып 1.4. Бірінші дүние жүзілік 
соғыс. Соғыстың басталуы 
Жоспар:
1 .Шілде дағдарысы.
2. Бірінші дүниежузілік соғыстың шығу 
себептері жэне катысушылардың 
максатгары.
3. Шлиффен жоспары.
4. Төрггік одактын кұрылуы

2 Т Шілде дағдарысы. 
Шлиффен жоспары. 
Төрггік одактыц 
курылуы. Баяндама
жазу

5

Такырып 1.5 1916-1917 жж соғыс 
кимылдары. АҚШ-тың согыска 
араласуы 
Жоспар:
1.1916-1917 жж әскери қимылдар 
(Верден, Сома, Марна шайкастары).
2. Согысушы елдердің ішкі жагдайлары
3. Батыс майдандағы соғыс 
кимылдары.
4.1917 ж. Брест бітімі. АҚШ-тын 
соғыска араласуы.
5.Компьен уакытша бітімі. Соғыстың 
корытындылары.

2
т Батыс жэне Шығыс 

майдандардағы соғыс 
Қмылдарынык 
нәтижелерін сызба- 
кесте
түрінде жазып келу, 
Шүпеков Ә. Дүние жүзі 
тарихы; (XX ғ. Басы- 
1945 жж) Окулык Ю- 
сынып. Алматы; 
Мектеп, 2014, бет 7-17

6

Такырып 16 Согыстан кейінгі элемді 
кайта куру «Версаль -  Вашингтон 
жүйесі»
Жоспар:
I Париж конференциясы. 
В.Вильсонның «14 тармағы».
2.Версаль бітім шарты. Ұлттар Лигасы. 
3.1921-1922 жж. Вашингтон 
конференциясы
4.Версаль-Вашингтон жуйесінің 
тураксыздыгы.
5 Германиянын халыкаралык жагдайы. 
Рейін пактісі. Мандатгық жүйе.

2

Тж

“Рур дағдарысы”, 
Локарно
конференциясы, “Рейн 
кепіл-
дік пактісі” деген 
тарихи окиғаларға 
сипатгама беріп.

7

Такырып 1.7 XIX ғ. соңы -  XX ғ.
екінші жартысындағы Ресей. Акпан
буржуазиялык-демократиячлык
революция және 1917 ж. казан
төңкерісі
Жоспар:
1 .Акпан төңкерісі жэне казан 
революциясы аралығы.Большев-діц 
билікке келуі.
2. Кеңес үкіметінің алғашкы жургізген 
шаралары.
3. Азамат согысы жэне шетел 
интервенциясынын бастапуы.

2 Т
Жер туралы декрет. 
«Әскери коммунизм» 
саясаты. Такырыбына 
баяндама.

8 Такырып 1.8 XX ғ. Батыс елдерінің Согыстан кейінгі
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дамуынын непзгі бағыттары.- 
Жоспар:
ІБатыстын басты елдерінін 
элеумегтік-экономикалык дамуынын 
ортақсипаты.
2Согыстан кейінгі экономиканы 
калпына келтіру.
З.Өндіріс пен капиталды 
шогырландыру

2 Тж экономиканы қалпына • 
келтіру. Өндіріс пен 
капиталды 
шогырландыру. 
Такырыбына тест куру.

9

Такырып 1.9 1929-1933 жж. 
Дүниежүзілік экономикалык дагдарыс 
Жоспар:
1 .Дүниежүзілік экономикалык 
дағдарыстың ерекшеліктері.
2. Кейнсшілдік теориясы. Дағдарысган 
шығу жолдары.
3. Тоталитарлык жэне авторитарлык 
режимдердің ерекшелікгері.

2 Т Әлемдік эконмикалық 
дағдарыстан шығу 
жолдарыкестесін кұру

10

Такырып 1.10 АҚШ согыстан кейінгі
алгашкы жылдарда
Жоспар:
1. Экономикалык жэне саяси дамуын, 
дүниежүзілік экономикалык 
дағдарыстын АҚШ дамуына ықпалын.
2. 1932 ж. президентгік сайлау. 
Ф.Д.Рузвельттін «Жана бағыт» 
саясатын, этатизмді.
3. 1933 ж. НИРА заны, 1935 ж. 
Вагнер занын.
4. Сырткы саясатын оку.

2

Тж

Жаднаманыма(кайратке 
рлерге баға беруге 
арналған)
Ф.Рузвельттін іс- 
эрекетіне бага беріңдер.

11 Такырып 1.11 Ортапык және Онтүстік
Шыгыс Еуропа елдері
Жоспар:
1. Соғыстан кеінгі элеуметгік 
экономикалык жэне саяси даму 
багьггы.
2. Көп ұлгтык империялардың ьщырауы 
жэне жана тәуелсіз мемлекетгердің 
құрылуы. (Австрия, Венгрия.
Чехословакия.Польша.Юголславия. Бол 
гария).
3. Саяси партиялардын кұрылуы.

2 Т Орталық жэне Оңтүстік- 
Шыгыс Еуропа елдерін 
вен н-деограм малы қ 
кесте толтыртыу 
арқылы саяси 
жагдайдын ұксастыгы 
мен ерекшелігін ашкызу.

12

Такырып 1.12 20-30 жылдардагы КСРО 
Жоспар:
1 Индустрияландыру жэне 
ұжымдастыру саясатын бұрмалау жэне 
онын салдары.
2, КСРО-да тоталитарлык жүйенің 
орнауы.
3. Сталиндік зобалан.Коминтерн жэне 
онын рөлі.
4.20-30 жылдардагы КСРО-нын 
сырткы саясаты

2 Тж Индустрияландыру 
саясатын, ауыл 
шарашылығын 
ұжымдастыруын, ЗОжж. 
Қоғамдык-саяси өмірі 
такырыптарына слайд
кұру.

13 Такырып 1.13 Латын Америкасы 
елдерінің даму белгілері.

2 т Кальес үкіметінің 
жүргізген саясаттары.
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Жоспар:
1. Латын Америкасы елдерінің 
согыстан кейінгі экономикалык жэне 
саяси жағдайы кандай сипатта болды?
2. Өнеркэсіппен ауыл шаруашылығынң 
дамуына шетел капиталының тигізген 
эсері каншалыкды болды?
3. Елдегі экономикалык дағдарыс 
көрінісін сипаттап беріндер.
4. Демократиялык жэне авторитарлык 
режимдердің негізгі көріністері.
5. Революция жэне контрреволюция 
куштерге токталындар.

Реферат Шүпеков Ә. 
Дүние жүзі тарихы; (XX 
г. Басы-1945 жж) 
Окулык 10-сынып. 
Алматы; Мектеп, 2014, 
бег 72-77

14

Такырып 1.14 XX г. бірінші 
жартысындагы Азия елдері 
Жоспар:
1. Бірінші дүниежүзілік согыстан 
кейінгі Азия елдерінің дамуы.
2. Ұлггар Лигасының мандат жүйесі.
3. Ұлт-азаттык козғалыстың 
өрістеуі(суньятсенизм,гандизм,кемализ 
м). Зайырлы ұлтшылдык жэне дін 
мәселесі.
4.1920- 1930 Жапония.
5.1920- 1930 Қытайда .
6 Монгол Халык Республикасыныц 
құрылуы.
7.1920- 1930 Ауганстан. Иран. 
8.Үндістандағы экімшілік реформалар.

2 Т Қытайдағы 1927—1937 
жылдардагы азамат 
соғысына арналган 
кестені толтырыңдар.

15 Такырып 1.15 Согыстан кейінгі 
жылдардағы Араб жэне Африка 
елдері.
Жоспар:
1. Бірінші дүниежүзілік соғыс 
жылдарындағы арабелдері.
2. АрабтықШығыстағы үлт- 
азатгык козғалыстардын өріс алуы.
3. Арабия түбегіндегі елдер.
4. Екінші дүниежүзілік согыс 
жылдарындағы араб елдері.
5. Бірінші дүние жүзілік соғыс 
кезеніндегі Африка.
6. 20-30 жылдардағы элеуметгік -  
экономикалык даму.
7. Екінші дүниежүзілік соғыс 
жылдарындағы Тропиктік жэне 
Оңтүстік Африка.

2 Т Африка халықтарының 
азаттык күресін, 
Африкадағы араб 
елдерін, Египеттегі үлт- 
азатгык күресін туралы 
хронологиялык кесте 
кұру.

16 Такырып 1.16 XX г. 1920-1930 жж.
Халыкаралык катынастар
Жоспар:
1.30 жылдардагы халыкаралык 
катынастар, баскыншылык әрекегтері.
2. Берлин-Рим-Токио басқыншылык 
одағының кұрылуы.
3. Мюнхен келісімі.
4. Ағылшын-Француз-Кеңес

2 Т Халықаралық 
катынастардың 
турактануын, Генуя 
конференциясын, Дауэс 
жоспарын, Локарно 
конференциясын туралы 
косымша материалдар 
жинау.
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келіссөздері.
5.1939 жылғы кеңес -  герман пактісі.

17 Такырып 1.17 Екінші дүниежүзілік
соғыстың басталуы
Жоспар:
1 Екінші дүниежүзілік соғыстың 
басталуы. Оғаш сотые.
2 Жапонияның Перл -  Харворга 
шабуылы. АҚШ-тың соғыска кірісуі.
3 Антифашисттік коалинцияның 
қүрылуы. Біріккен Ұлттар 
Деклорациясы.
4. Еуропадағы екінші майдан. Тегеран 
конфференциясы.
5. Германияның Кеңес одағына 
шабуылы, ¥лы Отан сотысынын 
бастапуы.
6. Москва түбіндегі шайкас. 
Ленеинград, Сталинград, Курск 
шайкастары.
7. Паргизандар отрядының күрылуы.
8. Сотые жылдарындагы Қазакстан.

2 Т Екінші дүниежүзілік 
соғыстың негізгі 
оқиғалары атгы кесте 
толгыру. Шүпеков Ә. 
Дүние жүзі тарихы; (XX 
ғ. Басы-1945 жж) 
Окулык 10-сынып. 
Алматы; Мектеп, 2014, 
бет 131-139

18 Тақырып 1.18 Екінші дүниежүзілік 
соғыстың аякталуы.
Жоспар:
1. Антигитлерлік коалициянын 
кұрылуы.
2.1942-1943 жылдардагы сотые 
кимылдары Тегеран конференциясы.
3. Соғыстын соңты кезеңі.
4. Б¥Ұ күру туралы келісім. Қырым, 
Потсдам конференциялары.
5.1944 жэне 1945 жылдың бірінші 
жаргысындағы Тынық мұхит пен 
Азиядагы әскери іс-кимылдар.

2 т “Антифашистік 
коалицияның құрылуы”, 
“ Германия мен 
Жапонияныңтізе бүгуі” 
тақырыпшаларын оқып 
келу.

19 Такырып 1.19 XX ғ. бірінші 
жартысындагы гылым мен мэдениетгін 
дамуы. Әдебиет пен өнер екі 
дүниежүзілік сотые аралыгында. 
Жоспар:
1 XX г.бірінші жартысындагы гылым 
мен техниканың дамуы.
2. Жаратылыстану гылымдары.
3. Техниканын дамуы(автокөлік жасау, 
авиация, радиотехника).
4. Қогамдык гылымдар. Мэдениеттің 
дамуындағы негізігі тенденциялар. 
5.20-30 жж. Әдебиет пен өнердің даму 
ерекшелігі.

2 т XX ғасырдың 
гуманитарлык, 
қоғамдық-саяси, 
экономикалық 
саладагы қол жеткізген 
жетістіктері, XX 
гасырдағы өнердегі 
багыттар мен стильдер 
атгы кесте кұру

II бөлім. XX ғасырдың екінші 
жартысындагы әлем.
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20 Тақырып 2.1 Соғыстан кейінгі 
бейбітшілікті реттеу, кырги кабак 
согыстың басталуы. Соғыстан кейінгі 
Батыс елдерінің даму ерекшеліктері 
Жоспар:

2 Тж Қырғи кабак согының 
басталуын, НАТО мен 
ВШ¥ қүрылуына слайд 

күру.
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1 Соғыстың салдары.Париж бітім 
конференциясы.
2. Біріккен Ұлттар Ұйымынын 
кұрылуы.
3. Нюрнберг соты.
4. «Қырги кабак согыстың» басталуы.
5. Милитаризм. НАТО мен ВШҰ 
кұрылуы.
6. Азия елдеріндегі соғыс кимылдары, 
дау-жанжалдар.
7. Халыкаралык катынстардағы, саяси 
дау-жанжалдар.
8. КСРО-НЫН Орталык және Оңтүстік- 
Шығыс Еуропа елдріне билігі.

21 Такырып 2.2 1970-2009 жылдардағы 
Батыс елдеріндегі экономикалык жэне 
кұрылымдык дагдарыстар 
Жоспар:
1. Батыс елдері дамуынын негізгі 
бағытгары.
2. Маршалл жоспарының еуропа 
экономикасын калпына келтірудегі 
рөлі ҒТР.
3. Мемлекетті реттеу.Жаппай өндіру 
жэне тұтыну.
4. Саяси реформалар.

2 Тж Англия мен Аргентина 
соғысы, Ливия мен Чад 
окигаларына сипаттама 
беріңдер.

22 Тақырып 2.3 Америка Құрама 
Штаттары 1945-2018 жылдарда 
Жоспар:
1 Соғыстан кейінгі алгашкы 
жылдардагы экономикалык жэне саяси
дамуы.
2. Г.Трумен.өкімт басына 
респуликашылардың келуі.
3. Реконверсия.
4. Дж.Кеннедидің «Жака шептер» 
саясаты.
5 60-70 жж. Ішкі жэне сырткы саясаты. 
6.ХХ г. аяғы -  XXI ғ. басындағы АҚШ. 
Б.Клинтон. Кіші-Джордж Буштын 
зкімшілігі.
7.2008 ж. Сайлау демократгардың 
билікке келуі. Б.Обама.

2 Т Алдынгы болатын 
сабакка арналған 

реферат такырыбы: 
“Солтүстік 

Ирландиядағы саяси 
дағдарыс”.

23 Тақырып 2.4 1945-1991 жылдардагы 
КСРО. КСРО-ның ыдырауы, ТМД-ның 
кұрылуы 
Жоспар:
1 Соғыстан кейінгі КСРО-нын 
коғамдык-саяси жағдайы кайндай 
жагдайда болды?
2.60 жылдардагы КСРО саяси даму 
жолы.
З.Экономикалык токырау.
4, Кенес когамындағы тоталитарлык 
жүйе оның салдары.
5. Ауғанстан мэселесі.

2 Тж Энциклопе- 
диядағы И.Сталин мен 
Н. Хрущев туралы 
материалдармен 
танысу. Шүпеков Ә. 
Дүние жүзі тарихы; (XX 
г. Басы-1945 жж) 
Окулык 10-сынып. 
Алматы; Мектеп, 2014, 
бег 225-238
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6.1985 ж.М.С.Горбачевтын билікке 
келуі. «Қайта куру» жэне 
«жариялылык» саясаты.
7.1991 ж. тамыз оқиғасы.ТМД-ның 
кұрылуы жэне оның кұрылымы. 
8.1991-2000 жж. Ресей Федерациясы 
Б.Н. Ельцин.
9.Қазіргі Ресей қогамы. Путин.Сыртқы 
саясаты.

24 Тақырып 2.5 Орталык және Оңтустік -
Шығыс Еуропа елдері
Жоспар:
І.Шығыс Еуропа дүниежүзілік 
согыстан кейін.
2.50-60 жылдардағы саяси жағдайы. 
З.Экономикалык-элеуметгік жағдайы. 
«Социализмді жаңалау» қозғалысы.
4.80 жылдардағы саяси жағдай.

2 Т Шыгыс Еуропа 
елдерінің

тоталитаризмді жою 
жолынатүсуі. Польша 
мен Венгриядағы саяси 

ахуал окып келу.

25 Тақырып 2.6 Латын Америкасы екінші 
дүние жүзілік соғыстан соң. 1945-1990 
жж.
Жоспар:
1 .Ұлттык-реформизм. Аргентинадағы 
перонизм.
2. Мексикадағы үлтшыл-реформистік 
саясат.
3. Кубадағы және Чилидегі 
ревалюциялар.
4. Латын Америкасы елдерінің даму 
үрдісі.
5. XX ғ. соңы -  XXI ғ. басындағы даму 
бағыттары.
6.1970-1990 жж. Әскери режимдерді 
модернизациялау саясаты. 
Конституциялық режим.
7.Латын Америкасының дамуындағы 
казіргі өзекті мәселелер.

2 т Латын Америкасынын 
дамуындагы казіргі 
өзекті мэселелерді 
қарастыру туралы 
материалдар жинау. 
Шүпеков Ә. Дүние жүзі 
тарихы; (XX ғ. Басы- 
1945 жж) Окулық 10- 
сынып. Алматы; 
Мектеп, 2014, бет216- 
224

26 Такырып 2.7 Отарлық жүйе 
күйрегеннен кейінгі Азия жэне 
Африка елдері 
Жоспар:
1 .Азия елдрінде тәуелсіз 
мемлекеттердің кұрылуы.
2. Британ жэне француз отарлық 
империяларының ыдырауы.Жаңару 
жолдарын таңдау жэне мэдени 
өркениетгік одактар.
3. «Үшінші дүние» елдерінің даму 
багыттары.
4 Египегггегі 1952 ж. революция жэне 
оның араб элемі үшін манызы.
5. Магриб елдеріндегі 
(Алжир,Тунис,Ливия,Марокко) ұлт- 
азаттық күрес.
6. Алжирдегі соғыс.
7. Палестина мэселесі.

2 т Египетгегі 1952 ж. 
революция жэне оның 
араб әлемі үшін 
маңызы. Магриб 
елдеріндегі (Алжир, 
Тунис, Ливия, Марокко) 
ұлт-азаттық күресін 
слайд жасап келу.
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8.Африканын азаттык жолындағы 
күресі.
9.70-90 жылдардагы дүние жүзінің 
өзекті мэселесі, саяси жағдайдык 
шиеленісуі.
10. Сыргқы саясаты.Қазіргі даму 
белгілері

27 Такырып 2.8 XX ғ. 40-80 жж. 
жылдарындағы халықаралык 
қатынастар.
Жоспар:
1. Екінші дүниежүзілік соғыстың саяси 
корытындылары.
2. Б¥Ұ-ның кұрылуы
3. Әскери-саяси блоктардык күрылуы.
4. Халыкаралық катынастардағы 
Африка-Азия аймағы.
5.1961 ж. Дағдарыс және Берлин 
кабырғасынын түрғызылуы.
6. Кариб дағдарысы.6
7. Кеңес-кытай катынастары.
8.60-70 жж. Кенес-американ 
катынастары.Вьетнамдағы соғыс. 
9.Таяу Шыгыс дагдарыстары.

2 Тж Негізгі саяси 
мәселелерді шолып ету. 
XX ғ. 40-80 жж. 
жылдарындағы 
халыкаралык 
катынастардағы өзекті 
мәселердің нэтижесі 
мен күні бүгінге 
кездесетін кайшылыкты 
түстарын қарастыру.

28 Такырып 2.9 XX ғ. екінші жартысы -  
XXI ғ. басындағы халыкаралық 
қатынастар 
Жоспар:
1 .Кенес-американ келіссөздерінін кайта 
жандану.
2. Варшава Шарты Ұйымы мен 
экономикалык өзара көмек кеңесінін 
таратылуы.
3. Балкандағы, Орта Таяу Шыгыстағы 
жанжалдар. Ыкпалдастық ұйымдар.
4. Халыкаралык лаңкестік 
мәселесі.ЕҚЫҰ-кұрылуы.
5. Әлем елдерінің казіргі карым- 
қатынасы.

2

Тж

Ықпалдастык ұйымдар. 
Халықаралык ланкестік 
мәселесі. ЕҚЬІҰ- 
күрылуы. Әрүйымның 
аткаратын кызметін 
жазу

29 Тақырып 2.10 XX ғ. екінші 
жартысындағы мәдениет. XX ғ. аяғы 
мен XXI ғ. басындағы ғылым мен 
мәдениеттің дамуы.
Жоспар:
1 XX ғ.бірінші жартысындағы ғылым 
мен техниканың дамуы.
2. Жаратылыстану ғылымдары.
3. Техниканың дамуы(автокөлік жасау, 
авиация, радиотехника).
4. Қоғамдық ғылымдар. Мәдениетгің 
дамуындағы негізігі тенденциялар. 
5.20-30 жж. Әдебиет пен өнердін даму 
ерекшелігі.

1 Т XX ғ аяғы- XXI г 
басындағы әлем 
халыктарының 
әдебиетіне сөзжүмбак 
кұру-

Барлық сабяқтын саны 57 с

14



№ I ■ САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы: XIX ғ. соңы -  XX ғ. басындағы Еуропа мсн Солтүстік 
Америка еддері
Сабактын максаты: Жака индустриялык кезең, Еуропа мемлекеттерінің саяси 
кұрылысы, ұлттык мемлекеттердін курылуы, дүние жузін бөліске салу, милитаризм, 
пацифизм, үлтшылдық, нэсілшілдік, XX ғасырдын басындағы дүниежүзінін саяси 
картасы, Әлем өркениеті т.б. мәселелер туралы түсінік беру.
Сабақтың түрі: Теория.
Окыту эдістері: энгімелеу, этнопедагогика, сұрак-жауап;
Сабақтың материалды-техникалық көрнекіліктері: Дүние жүзінің саяси картасы. 
Әдебиеттер: 1,2,3
Жана тақырыпты баяндау сүрақтары:
1. Әлем елдерінің даму ерекшеліктеріне сипатгама.
2. ХХ ғасырдың өзекті мэселелері.
3. Саяси-экономикалық жағдайы. Ұлтгык мемлекеттердіц пайда болуы.
4. Әлемді бөлісудіц аякталуы. Империалистік саясат.
5. Капиталистік даму жолындағы ерекшелік. Рассизм. Антисемитизм. Патсефизм жэне 
милитаризм.
Сабакты бекіту сүрақтары:

1. Адамзат дамуындағы қоғамдык кұрылыстарды қандай кезендерге бөлеміз.
2. Шығыс елдерінің даму жолындагы негізгі ерекшеліктері.
3. Еуропа елдерінін негізгі ерекшеліктері.
4. Адамзат дамуындағы дінніцыкпалы.

Үй тапсырмасы: Шығарма «Ғаламшар адамзаттын ортақ үйі». Баяндама. Қытай, 
Үнді, Ислам өркениеттері. Еуропалану.

№ 2 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын такырыбы: XX ғасырдың басындағы Азия және Латын Америка елдері. 
Сабактың макеаты: Көптеген елдердін дамуына кедергі болған отаршылдык 
саясаты туралы айтып беру. Басты-басты ірі мемлекетгердін отаршылдык 
иеліктерімен окушыларды таныстыру. XX ғасырдың басындағы негізгі оқиғаларға 
тоқталып, Азия жэне Латын Америка елдерінің экономикалық, саяси жэне 
әлеуметтік кұрылымына тоқтапу.
Сабактын түрі: Теория.
Окыту эдістері: сын тұрғысынан ойлау,этнопедагогика сүрак-жауап;
Сабақтың материалды-техникалык көрнекіліктері: Дүние жүзі саяси картасы. 
Суретгер.
Әдсбиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:
1. XX ғасырдағы негізгі тарихи окиғаларды атандар.Пацифизм дегеніміз не?
2. Еуропа мемлекеттерінің үстемдігінің түп негізі.
3. «Империя», «император», «империализм» терминдерінін арасында 
мағыналык байланыс барма?
Баяндама: Қытай, Үнді, Ислам өркениеттері. Еуропалану корғату.
Жана такырыпты баяндау сүрактары:
1. XIX ғ. соны -  XX ғ. басындағы Еуропа мен Солтүстік Америка елдері.
2. Еуропа жэне Солтүстік Америка елдерінің саяси жэне элеуметтік даму 
ерекшеліктері.
3. Саяси аухуал. Империапистік саясат.
4. Аймактын тарихи ерекшеліктері. Капиталистік даму жолдары.
5. Азамат согыстары. Прогрес жолындағы козғалыстар.
6.1910-1917 жж. Мексика революциясы.
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Сабакты бекіту сүрактары:
1. Еуропа елдері мен Американын жетекші державна болуына кандай себептер
болды?
2. Азия, Африка жэне Латын Америкасы елдерінін отар жэне жартылай отар
болуына кандай жағдайлар негіз боды?
3. Огар жэне жартылай отар елдерді атандар.
4. Отар аймақтар мен Еуропа мемлекеттерінін территорияларын картадан
көрсету.
Үй тапсырмасы:1910-1917 жж. Мексика революциясы. Реферат жазу 

№ 3 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын тақырыбы: XIX ғ. совы -  XX ғ. басындағы халықаралық катынастар 
Сабақтын максаты: Германия — Еуропадағы күш көрсетудің жана орталығы. 
Германияның өркендеп дамуы. Балкан соғыстары мен Бірінші дүниежүзілік сотые. 
Дүниежузінің эр аймагындагы халыкаралык катынастардың шиеленісуі жэне Бірінші 
дүниежүзілік соғыстың алгышарттары. XX ғасырдың басындагы ірі державалар. 
Ағылшын-орыс келісімі жэне Үштік Одак пен Антанта кұрылуы (1907 ж.).1 дж 
соғыстьщ туындау себептері. XX ғасырдың басындағы саяси- экономикапык 
кайшылыктарға токталу.
Сабақтын түрі: Тэжірибелік
Окыту эдістері: сын түрғысынан ойлау, сөйлесу, сүрак-жауап;
Сабактын материалды-техннкалык көрнекіліктері: Карточка, суреттер. 
Әдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:

1. Азия мен Африка елдерінің отар жэне жартылай отар болуына кандай 
жагдайлар негіз боды?
2. Еуропа мемлекетгерінің үстемдігінің түп негізі.
3. ХІХғ. Соны мен XX ғ. Бас элем бірлігін кандай окиғалар аныктады?
Картамен жүмыс жасап отар жэне империалиста елдерді картадан корсету.

Тэжірибелік сабактын семинар сүрақтары:
1. Дүниені бөлісу үшін жүргізілген алғашкы күрестер. 1904-1905 жж. Орыс-жапон 
соғысы.
2. Әскери одактардың күрылуы (агылшын -орыс, француз-орыс, ағылшын-француз 
одактары).
3. Балкан одағы. Бірінші жэне Екінші Балкан соғысы.
Сабакгы бекіту сүрактары:

1. Дүниені бөлісу үшін жүргізілген алғашкы күрестерді ата.
2. Балкан одағы кашан кұрылды?
3. Бірінші жэне Екінші Балкан согысы нэтижесі кандай болды?

Үй тапсырмасы: Балкан одағы. Бірінші жэне Екінші Балкан соғысы. Кесте күру

№ 4 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтын такырыбы: Бірінші дүние жүзілік сотые. Солгыстын басталуы 
Сабактын максаты: Бірінші дүниежүзілік сотыстын себептерін ашу, согысушы 
мемлекетгердің максаттарын айкындау жэне онын екі жактан да әділетсіз болганын, 
халыктын бүрынгыдан да бетер күйзелуі олардың революциялык күресін 
күшейткенін ашып көрсету. Согыстын түтануына баскыншылык саясат жүргізген 
барлык елдердің империалистері кінэлі екеніне назар аудару. 1 дж сотыстың 
себептері. Дүние жүзілік согыстын барысын ашу. 1914-1916 жылдардагы негізгі 
сотые кимылдарын карастыру.
Сабактын түрі: Теория.
Окыту әдістері: сөйлесу, сүрак-жауап;
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Сабактын материалды-техникалык көрнекіліктері: Карточка, суретгер. Каргалар 
— “1914— 1918 жылдардағы Бірінші дүниежүзілік соғыс”, “1876— 1914 жылдардағы 
дүниежүзілік саяси аумактық бөлініс” “Шлиффен жоспары", карта-сүлба. Суретгер: 
“1914 жылғы кыркүйек. Марнадагы шайкас”, “Верден қырғыны”, “Фортты 
корғаушылардын карсы шабуылы”.
Әдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:
Такырып бойынша тест тапсырмалар орындату.
Жаңа тақырыпты баяндау сүрактяры:

1. Шілде дағдарысы.
2. Бірінші дүниежүзілік соғыстын шыгу себептері жэне катысушылардыц 

максатгары.
3. Шлиффен жоспары.
4. Төрттік одактын кұрылуы.

Сабакты бекіту сүрактары:
1. Бірінші дүниежүзілік согыстың басталу себептері кандай болды?
2. Соғыстың кандай ірі шайкастарын окып білдіндер?
3. Германия неліктен «Шлиффен» жоспарын жүзеге асыра алмады?
4. АҚШ неге 1917 жылы гана соғыска кірді?

Үй тапсырмасы: Сүрақтарға жауап беру. Шілде дағдарысы. Шлиффен жоспары. 
Төрттік одактың күрылуы. Баяндамажазу

№ S САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың такырыбы: 1916-1917 жж согыс кимылдары. АҚШ-тың соғыска 
араласуы
Сабақтын максаты: Бірінші дүниежүзілік согыска қатыскан елдердің жағдайын 
баяндау, жалпы бұкара халыктын жағдайын сипаттау. Дүниежүзілік согыстың 
зардаптары, Ресейдегі Акпан ревоюциясы мен Қазан төнкерісінің дүниежүзі елдеріне 
эсері. Соғыска катыскан елдердің экономикалык жағдайына сипаттама беру жэне 
корытындылау.
Сабақтын түрі: Теория.
Оқыту әдістері: сөйлесу, сүрақ-жауап;
Сабактың материалды-техникалык көрнекіліктері: Карточка, суретгер. 
Әдебиетгер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:
1. Соғысгын алгашкы кезеңінде бір-біріне карсы түрған кандай майдандарды 
білесіндер?
2. 1915-1916 жылдары Германия мен Антанта елдері кандай жана одактастарды 
таратты?
3. Бірінші дүниежүзілік соғыс майданында согыс кимылдарын токтату жөнінде 
келісімге кол кою катан жэне кай жерде болды?
Жана такырыпты баяндау сүрактары:

1. 1916-1917 жж эскери кимылдар (Верден, Сома, Марна шайкастары).
2. Соғысушы елдердін ішкі жағдайлары.
3. Батые майдандағы согыс кимылдары.
4. 1917 ж. Брест бітімі. АҚШ-тын согыска араласуы.
5. Компьен уакытша бітімі. Согыстын корытындылары.

Сабакты бекіту сүрактары:
1. АҚШ неге 1917 жылы гана согыска кірді?
2. Согыстын алгашкы кезеңінде бір-біріне карсы түрған кандай майдандарды 
білесіндер?
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3. 1915-1916 жылдары Германия мен Антанта елдері канлай жана одактастарды
таратты?
4. Бірінші дүниежүзілік сотые майданында сотые кимылдарын токтату жөнінде 
келісімге кол кою кашан жэне кай жерде болды?

Үй тапсырмясы: Батые жэне Шыгыс майдандардагы сотые Қимылдарьінын 
нэтижелерін сызба-кесте түрінде жазып келу, Шүпеков Ә. Дүние жүзі тарихы; (XX ғ. 
Басы- 1945 жж) Окулык 10-сынып. Алматы; Мектеп, 2014, бег 7-17

№ 6 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтын такырыбы: Согыстан кейінгі элемді кайта күру. «Версаль -  Вашингтон
жүйесі»
Сабактык максаты: Париж конференциясының жүмысы барысындагьгтарихи 
жагдайларды сипаттау. Жеңіске жеткен елдерарасындагы карама-кайшылыктар, 
Ұлттар Лигасы, Версаль-Вашингтон жүйесінін түраксыздыгы, КСРО-нын 
мойындалуы, Германиядагы халыкаралык жагдай. Рейн пактісі туралы айту. Бірінші 
дүние жүзілік согыстан кейінгі әлемнің негізгі өзекті мэселесін талкылау. Согыстан 
кейінгікорытынды жэне шыгарылган шешімдерді ашу. Версаль Вашингтон жүйесінің 
шешімдері мен бүл жүйенін баянсыз болу себептерін талкылау. Германия 
жагдайының не себепті жеңілдетілгенін ашу.
Сабақтынтүрі: Тэжірибелік
Окыту әдістсрі: баяндау, сын тұргысынан ойлау, сүрак-жауап;
Сабактын матсриалды-техникалык көрнекіліктері: Деректі фильм. ДЖ саяси 
картасы. Карточкалык сұрактар 
Әдебнеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:
Батые жэне Шыгыс майдандардагы согыс кимылдарынын нэтижелері туралы сызба- 
кестелерін корғату.
Тэжірибелік сабактын семинар сүрактары:

1. Париж конференциясы. В.Вильсоннын «14 тармағы».
2. Версаль бітім шарты. Ұлттар Лигасы.
3. 1921-1922 жж. Вашингтон конференциясы.
4. Версаль-Вашингтон жүйесініц түраксыздыгы.
5. Германияньщ халыкаралык жағдайы. Рейін пактісі. Мандаттык жүйе.

Сабакты бекіту сүрактары:
1. 1919 жылғы Париж конферненциясы кандай негізгі міндеттерді койды?
2. Вильсон «14 тармағының» мэнісі неде?
3. Версаль-Вашингтон жүйеоі деген не?

Үй тапсырмасы: “Рур дагдарысы”, Локарно конференциясы, “Рейн кепілдік 
пактісі” деген тарихи окиғапарға сипаттама бер.

№ 7 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын такырыбы: XIX г. соны -X X  г. екінші жартысындағы Ресей. Акпан 
буржуазиялык-демократиячлык революция жэне 1917 ж. казан төңкерісі.
Сабактын максаты: Такырыптын аукымдылыгын ескере отырып, окушылардын 
назарын негізгі мэселелерге аударып, кеңестік большевиктер үкіметінің орнауы, 
алғашқы кеңестік декреттердің мэні мен сипатын ашып корсету. Кеңес өкімегінің 
кұрылуы, оның калыптасу тарихына, жүргізен саясатына токталып, еліміздін 
тарихына тигізген эсерін ашу. Социалистік революцияның элем тарихына тигізген 
эсері. Кенестердін билікке келі жолдары мен оның салдарын талкылау, түсіндіру. 
Сабактын түрі: теория
Окыту эдістері: сын тұргысынан ойлау, сөйлесу, сүрак-жауап;

18



Сабактын материалды-техникалык көрнекіліктері: Суреттер. КСРО картасы. 
карточкалар.Т аблица.
Эдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:
]. Бейбіт келісім шарт негізінде Германияга камлай шарттар койылды?
2. Австрия, Югославия, Чехославакия республикалары кал ай пайда балды?
3. Версаль-Вашингтон жүйесі неліктен тиянакты болмады?
Жана такырыпты баяндау сурактары:
1. Акпан төңкерісі жэне казан революциясы аралыгы Большев-дін билікке келуі.
2. Кенес үкімегінің алғашкы жүргізген шаралары.
3. Азамат согысы жэне шетел интервенциясынын басгалуы.
Сябякгы бекіту сүрақтары:

1. 1917жылгы Қазан треволюциясының себептерін түсіндіроіп беріндер.
2. Осы революцияны үйымдасгырғанг В. И. Лениннің рөлі кандай?
3. Кенес өкіметінін алгашкы шараларын агандар.
4. Ресей шаруалары «Жер туралы» Декреті қалай кабылдады?

Үй тапсырмасы: Жер туралы декрет. «Әскери коммунизм» саясаты. Такырыбына 
баяндама.

№ 8 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын такырыбы: XX г. Батые елдерінің дамуының негізгі бағытгары 
Сабактын максаты: Батыстын басты елдерінін әлеумегтік-экономикалык
дамуынын ортак сипаты. Согыстан кейінгі экономиканы калпына келтіру 
жагдайларын аша түсіндіру. Бірінші дүние жүзілік согыстан кейінгі элеуметтік- саяси 
окиғаларға токталу.
Сабактын түрі: Тэжірибелік
Окыту эдістері: сын түрғысынан ойлау, сөйлесу, сүрак-жауап;
Сабактын материалды-техникалык көрнекіліктері: Суреттер. 
карточкалар.Слайд.
Эдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:

1. Ресейдегі азамат согысы жэне шетелдік интервенциясынын себептерін ашып 
беріндер.
2. Жұмысшы козғалысынын жіктелу себепткрін түсіндіріп беріндер
3. Ірі революциялык бас көтерілулері болған Еуропа елдерін атандар. 

Тәжірибелік сабактын семинар сүрактары:
1 .Батысгыц басты елдерінің элеуметтік-экономикалык дамуының ортак сипаты.
2. Согыстан кейінгі экономиканы калпына келтіру.

3. Өндіріс пен капиталды шоғырландыру 
Сабакгы бекіту сүрактары:

1. Батыстын басты елдерінің элеуметтік-экономикалық дамуынын ортак кандай 
сипаттары болды?
2. Согыстан кейінгі экономиканы калпына келтіруде кандай шарапар колга 
алынды?
3. Өндірісгі дамытуда өандай шарапар жасапды?
4. Франция эконом икасы не себепті согыстан кейінгі кезенде жогарғы 
көрсеткіштерге кол жеткізді?

Үй тапсырмасы: Согыстан кейінгі экономиканы калпына келтіру. Өндіріе пен 
капиталды шоғырландыру. Такырыбына тест куру.

№ 9 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын такырыбы: 1929-1933 жж. Дүниежүзілік экономикалык дагдарыс
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Максаты: Дүниежүзілік- экономикалык дағдарыстык ерекшеліктерін, кейнсшілдік 
теориясын, дағдарыстан шығу жолдарын, тоталитарлык режимдердің ерекшеліктерін, 
авитарлык саяси режимдерді окуБірінші дүние жүзілік соғыстан кейінгі АҚШ-тын 
экономикалык өрлеуі, токырауы жэне Дүние жүзілік экономикалык дағдарыстан 
шыгуыана токталу. Кейнстің мемлекетгік аралау саясатынын мэнің ашу.
Сабақтын түрі: теория
Оқыту әдістері: сын түрғысынан ойлау, сөйлесу, сурак-жауаи, сараптама жасау; 
Сабақтын материалды-техникалык көрнекілікгері: Суреттер. ДЖ саяси картасы.
карточкалар.Схема.
Әдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:

1. Англиядағы соғыстан кейінгі элеуметгік козғалыс.
2. Англияда фашизмнін орныгуына жол берілмеу себебі.
3. Халыктық майданның фашизмге күресі жэне нэтижесі кандай?
4. Германияда фашизмнің орнығу себебі.

Жака тақырыпты баяндау сүрақтары:
1 .Дүниежүзілік экономикалык дағдарыстын ерекшеліктері.
2. Кейнсшілдік теориясы. Дағдарыстан шығу жолдары.
3. Тоталитарлык жэне авторитарлык режимдердің ерекшеліктері.
Сабақты бекіту еүрактары:

1. Дүниежүзілік экономикалык дағдарыстың ерекшеліктері.
2. Кейнсшілдік теориясы. Дағдарыстан шыгу жолдары.
2. Тоталитарлык жэне авторитарлык режимдердін ерекшеліктері.

Үй тапсырмасы: Әлемдік эконмикалык дағдарыстан шығу жолдары кестесін кұру.

№ 10 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабактың тақырыбы: АҚШ соғыстан кейінгі алғашкы жылдарда 
Сабактыи максаты: Ф.Д. Рузвельттің “жана бағыт” саясаты мен Латын Америкасы 
елдерімен карым-катынасына сипаттама беру.Ф.Д. Рузвельттіц кезіндегі сырткы 
саясатгын бағытгары. Бірінші дүние жүзілік соғыстан кейінгі АҚШ-тың 
экономикалык өрлеуі, токырауы жэне Дүние жүзілік экономикалык дағдарыстан 
шығуыана токталу. Ф. Рузвельтің АҚШ тарихында алатын ролін ашу.
Сабактыңтүрі: Тәжірибелік
Окыту эдістері: сөйлесу, сүрак-жауап, сын түрғысынан ойлау, сараптама жасау; 
Сабактың материалды-техникалык көрнекіліктері: Суреттер. ДЖ саяси картасы. 
карточкалар.Схема.
Эдебиеттер: 1,2,3 
ҮЙ тапсырмасын тексеру:
Бүгінгі элемдік дағдарыспен байланыстырып, АҚШ мемлекеттінін дүние жүзінде 
алатын рөлін ашу. Окушылардан осы мемлекет туралы мәліметтерін сүрап, оларды 
толықтырып, кезең -кезең бойынша такырыпка токталып, тірек-сызба жобасында 
такырыпты ашу.______________________________ ______________________________
Дағдарыска дейінгі Дагдарыс кезеніндегі Дағдарыстан шығу жолдары

Тэжірибелік еабактын семинар сүрактары:
1. Экономикалык жэне саяси дамуын, дүниежүзілік экономикалык дагдарыстың 

АҚШ дамуына ықпалын.
2. 1932 ж. президенттік сайлау. Ф.Д.Рузвельтгін «Жаңа бағыт» саясатын, 

этатизмді.
3. 1933 ж. НИРА заңы, 1935 ж. Вагнер заңын.
4. Сырткы саясатын оку.

Сабакты бекіту сүрактары:
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1. Американың «гүлденуінің» шынайы негіэдерін түсіндіріндер.
2. 1929-1933 жыл-гы АҚШ-тағы ұлы дағдарыстын себептері кандай болды?
3. Ф. Рузвельттін «Жана багытыньш » каңдай заңдары Америка енбекші 
бүкарасынын мүддесін коргады?
4. Ф. Рузвельггін «Жана бағытының » мэнін ашындар.
5. Кәсіподакгар кандай идеалдарды басшылыкка алды?

Үй тапсырмясы: Жаднама(кайраткерлерге баға беруге арналған) Ф.рузвельтгін іс- 
эрекетіне бага беріндер.

№ 11 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын такырыбы: Орталык және Онтүстік Шығыс Еуропаелдері 
Сабактын максаты: Орталық жэне Онтүсгік Шығыс Еуропа елдерінін саяси, 
экономикалық жэне әлеуметтік жагдайын ашу. Осы аймакгардагы халыктардын 
фашизмге карсы қозгалысына токталу.
Сабактын түрі: теория;
Окыту здістері: сөйлесу, сүрак-жауап;
Сабактын материалды-техникалык көрнекіліктері: ДЖ саяси картасы. 
карточкалар.
Әдебиетгер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:
Жаднама(кайраткерлерге баға беруге арналған) Ф.Рузвельттің іс-әрекетіне бага 
беріулерін тапкылау.
Жана тақырыпты баяндау сүрактары:
1. Соғыстан кеінгі элеуметтік экономикалык жэне саяси даму багыты.
2. Көп үлттық империялардың ыдырауы жэне жана тэуелсіз мемлекеттердін 
күрылуы. (Австрия, Венгрия. Чехословакия.Польша.Юголславия.Болгария.).
3. Саяси партиялардың кұрылуы.
Сабакты бекіту сүрактары:

1. Орталык жэне Онтүстік Шығыс Еуропа аймағына катысты Париж бейбіт 
конференциясы кандай шешімдер бекіткен?

2. Here бүл аймакта кейін тұраксыздык пен жанжал жайлады?
3. Еуропанын территориясынан жана аймактарды көрсет.
4. Экономикасына қандай тэн сипатты?

Үй тапсырмасы: Орталык жэне Онтүстік-Шығыс Еуропа елдерін венн- 
деограммалык кесте толтыртыу аркылы саяси жағдайдын ұксастығы мен 
ерекшелігін жазу.

№ 12 САБЛҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабактын такырыбы: 20-30 жыддардагы КСРО.
Сабактын максаты: Такырыптын аукымдылыгын ескере отырып, окушылардын 
назарын негізгі мэселелерге аударып, кеңестік большевиктер үкіметінін орнауы, 
алгашкы кеңестік декретгердің мэні мен сипатын ашып көрсету. Кенес Одагынын 
кұрылуы, онын калыптасу тарихына,, жүргізен саясатына токгалып, еліміздін 
тарихына тигізген эсеріне токталу. Тоталитаризмнінзардаптары.
Сабактын түрі: Тәжірибелік 
Оқыту әдістері: сөйлесу, сұрак-жауап;
Сабактын материалды-техникалык көрнекіліктері: Суретгер. КСРО картасы. 
карточкалар.Т аблица.
Әдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:
Такгага венн-деграмалык кесте толтыртып саяси жатдайдын үксастыгы мен 
ерекшелігін апжызу.
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Венгрия ерекшелігі Ұксастығы Чехословакия ерекшелігі

Тэжірибелік сабактын семинар сүрактары:
1. Индустрияландыру жэне ұжымдастыру саясатын бұрмалау жэне онын 
салдары.
2. КСРО-да тоталитарлык жүйенін орнауы.
3. Сталиндік зобалан.Коминтерн жэне онын рөлі.
4. 20-30 жылдардағы КСРО-ның сыртқы саясаты.

Сабақты бекіту еурактары:
1. КСРО-ның кұрылуы негізінде И. Сталиннің «автономизацияландыру» 

жөніндегі жоспары неліктен колдау таппады?
2. Кенес өкіметінінғ жүргізген экономикалык саясаты.
3. Ауыл шаруашылығын ұжымдастырудағы жіберілген кемшіліктер.
4. КСРО-ның әкімшіл-әміршіл басқару жүйесінің калыптасу себептерін ашып 

беріндер.
5. КСРО кандай елдермен бастапкы дипломатиялык катынастар орнатты?

Үй тапсырмасы: Индустрияландыру саясатын, ауыл шарашылығын 
ұжымдастыруын, ЗОжж. Қоғамдык-саяси өмірі такырыптарына слайд куру.

№ 13 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабақтын такырыбы: Латын Америкасы елдерінің даму белгілері.
Сабактын максаты: Латын Америкасы елдерімен карым-қатынасына сипаттама 
беру. Латын Америка кезіндегі сыртқы саясатгың бағыттары.
Осы елдердің саяси экономикалык жағдайындагы ерекшеліктерге токталу. 
Жапонияның баскыншылык саясатын ашу. Қытай еленің эономикалык даму 
ерекшелігіне токталып. Баскыншы елдерге карсы халық көтерілістері мен азаматтык 
соғыска токталу. Осы елдердің саяси экономикалык жағдайындағы ерекшеліктерге 
токталу. Жапониянын баскыншылык саясатын ашу. Қытай еленің эономикалык даму 
ерекшелігіне токталып. Баскыншы елдерге карсы халык көтерілістері мен азаматтык 
согыска токталу.
Сабактын түрі: теория
Окыту әдістері: сөйлесу, сұрак-жауап;
Әдебиеттер: 1,2,3
Сабактын материалды-техникалык көрнекіліктері: Портреттер. ДЖ саяси 
картасы. Тест.
Үй тапсырмасын тексеру:
Индустрияландыру саясатын, ауыл шарашылығын ужымдастыруын, ЗОжж. 
Қогамдык-саяси өмірі такырыптарына слайдтарын қоргату.
Жана такырыпты баяндау сүрактары:
1 Латын Америкасы елдерінің сотыстап кейінгі экономикалык жэне саяси жағдайы 
кандай сипатта болды?
2. Өнеркэсіппен ауыл шаруашылығынң дамуына шетел капиталынын тигізген эсері 
каншалыкты болды?
3. Елдегі экономикалык дағдарыс көрінісін сипатгап беріндер.
4. Демократиялык жэне авторитарлык режимдердін негізгі көріністері.
5. Революция жэне контрреволюция күштерге тоқталындар.
Сабақты бекіту сүрактары:

1. Латын Америкасы елдерінің соғыстан кейінгі экономикалык жэне саяси 
жағдайы кандай сипатга болды?

2. Өнеркэсіппен ауыл шаруашылыгынн дамуына шетел капиталынын тигізген 
эсері каншалыкты болды?

3. Елдегі экономикалык дағдарыс көрінісін сипаттап беріндер.
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4. Демократиялык жэне авторитарлык режимдердің негіэгі көріністері.
5. Революция жэне контрреволюция куштерге токталындар.

Үй тапсырмасы: Кальес укіметінін жүргізген саясаттары такырыбына реферат. 
Шупеков Ә. Дүние жүзі тарихы; (XX ғ. Басы- 1945 жж) Окулык 10-сынып. Алматы; 
Мектеп, 2014, бет 72-77

№ 14 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабактың такырыбы: XX ғ. бірінші жартысындағы Азия елдері.
Сабактын мақсаты: Жана тақырыпты эцгімелеудегі негізгі мақсатгьщ бірі — 
Жапон мшштаризмінің сипатын ашып көрсету, Қытай мен Моңғолиядағы 
козғалыстар мен соғыстардың себептері мен нэтижелерін окушыларга таныстыру. 
Үндістан жэне Азия елдерінін экономикалык жэне саяси жағдайына токгала отырып 
халыктың эл-аукатын ашу. Огарлык езгіге карсылыктары мен онын салдарына 
токталу.
Сабактын түрі: Теория
Окыту әдістері: сөйлесу, сүрак-жауап, сын тұрғысынан ойлау;
Әдебиеттер: 1,2,3
Сабактыц материалды-техникалық көрнекіліктері: Портретгер. Тест. Саяси 
карта.
Үй талсырмасын тексеру:
Кальес үкіметінін жүргізген саясаттары такырыбына жазылған рефераттарын корғау. 
Жана такырыпты баяндау сүрактары;

1. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Азия елдерінін дамуы.
2. Ұлттар Лигасының мандат жүйесі.
3. Ұлт-азатгык козғалыстың өрістеуі(суньятсенизм,гандизм,кемализм). Зайырлы 

ұлтшылдык жэне дін мэселесі.
4. 1920-1930 жж. Жапония.
5. 1920-1930 жж. Қытайда .
6. Монгол Халык Республикасынын күрылуы.
7. 1920-1930 жж.Ауғанстан. Иран.
8. Үндістандағы экімшілік реформалар.

Сабакты бекіту сүрақтары:
1. Британдык Үндістанды билеуде ағылшындар кандай экімшілік жүйеге 
сүйенді?
2. 1 дүниежүзілік соғыстан кейінгі Үндістаннын жағдайын калай 
сипатайсындар?
3. Елдегі саяси партиялар мен олардың қимылдары туралы энгімелеп беріндер.
М.К. Ганди ілімін калай бағалайсындар.

Үн тапсырмасы: Қытайдағы 1927— 1937 жыпдардағы азамат соғысына арналған
кесте толтыру.

№ 15 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын тақырыбы: Соғыстан кейінгі жылдардағы Африка елдері.
Сабактын максаттары: Азия мен Африка елдерінін Бірінші дүниежүзілік согыстан 
кейінгі элеуметтік-экономикалык, когамдык-саяси жагдайынын сипатын түсіндіру; 
Еуропа елдерінін, эсіресе Англия, Франция, Ресей мемлекеттерінін бүл елдерге 
ыкпапдарын күшейтуінін себептерін карасгыру. Екінші дүниежүзілік соғыска дейін 
де Африка елдері Еуропа елдерінін отары болып қала беруінін себептерін айта келіп, 
Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Азия, Африка елдерінін соғыска катысуына 
токталу. Африка құрылығындағы елдерінін экономикалык жэне саси жағдайына 
токтала отырып халыктын әл-аукатын ашу. Отарлык езгіге қарсылыктары мен онын 
салдарына токталу.
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Сабақтың түрі: теория •
Оқыту әдістері: сөйпесу, сұрак-жауап;
Сабактың материалды-техникалык көрнекіліктсрі: ДЖ саяси картасы.
Карточкалык сұрактар, суреттер.
Әдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:

1. Оңтүстік -  Шығыс Азия аймағында кандай елдер орналаскан.
2. 20 жылдардағы осы аймактағы халыктың жағдайын сипаттандар.
3. Оңтүстік -  Шығыс Азия аймағында қандай мем-де отарлық тэртіп орнады? 

Жана тақырыпты баяндау сүрактары:
1. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы арабелдері.
2. Арабтык Шығыстағы ұлт-азаттык қозғалыстардың өріс алуы.
3. Арабия түбегіндегі елдер.
4. Екінші дүниежүзілік согыс жылдарындағы араб елдері.
5. Бірінші дүние жүзілік согыс кезеніндегі Африка.
6. 20-30 жылдардағы әлеумеггік -  экономикалык даму.
7. Екінші дүниежузілік соғыс жылдарындағы Тропиктік жэне Оңтүстік Африка. 

Сабакты бекіту сүрақтары:
1. Ұлт-азаттык козғалыстар капай дамыды?
2. Африка қүрлығындағы елдерді атап беріндер.
3. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Африка елдерінің жағдайы.

Үй тапсырмасы: Африка халыктарынын азаттык күресін, Африкадағы араб елдерін, 
Египеттегі ұлт-азаттық күресін турапы хронологиялык кесте кұру.

№  16 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабактың гақырыбы: XX г. 1920-1930 жж. Халыкаралық қатынастар 
Сабактын максаты: Екінші дүниежүзілік соғыстын алдындагы халыкаралык 
жағдайдың шиеленісуінің бастысебептеріне токтапу. Еуропа мемлекеттерінің 
дүниежүзіне төнген кауіпті жете бағаламауынын салдарынан адамзатка карсы 
дайындалып жаткан кылмысты токтатуға мүмкіндіктің болмағандығын ұғындыру. 
Дүние жүзінің экономикалык жэне элеуметтік жағдайына токтала отырып саяси 
жағдайды ашу. Отарлык езгіге қарсылыктары мен оның салдарына тоқгалу. 
Сабақтың түрі: Теория
Окыту здістері: сөйлесу, сүрак-жауап, сын тұрғысынан ойлау;
Сабактын материалды-техникалык көрнекіліктері: ДЖ саяси картасы. Тест.
Сөзжұмбак
Әдебиеттер: 1,2,3
Үй тапсырмасын тексеру:
1. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Африка елдерінің жағдайы.

2. Африкада кандай отарлык жүйе кұрылды?
3. Африка елдерінің саяси-коғамдык өмірін сипаттап беріндер.

Жана такырыпты баяндау сүрақтары:
1. ЗОжылдардағы халықаралық қатынастар, баскыншылык эрекеттері.
2. Берлин-Рим-Токио баскыншылык одағының кұрылуы.
3. Мюнхен келісімі.
4. Ағылшын-Француз-Кенес келіссөздері.
5. 1939 жылғы кенес -  герман пактісі.
Сабақты бекіту сүрактары:
1. 1929-1933 ж. Дүниежүзілік экономикалык дағдарыс халыкаралык 
катынастардың дамуына эсер етті ме?
2. Тоталитарлык мемлекеттердің сырткы саясатарындағы ерекшеліктерін 
аныктандар.
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3-. Сотые ошакгары кай аймакгарда жэне кай уакыттарда пайда болды?
Үй тапсырмасы: Халыкаралык катынастардын турактануын, Генуя 
конференциясын, Дауэс жоспарын, Локарно конференниясын туралы косымша 
материалдар жинау.

Jft 17 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабакгын такырыбы: Екінші дүниежүзілік соғыстын басталуы. 1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысы.
Сабактыц максаты: Екінші дүниежузілік соғыстың кезевдеріне сипаттама беру. 
Басты майдандармен шайкастар туралы әңгіме сұхбат ұйымдастыру.
2 дүние жүзілік согыстын себебі мен барысына токталу. Саяси жағдайды ашу. 
Соғыстын алғашкы барысына токталу.Ұлы Отан соғыстын себебі мен барысына 
тоқталу. Саяси жағдайды ашу. ҰОС барысындағы негізгі майдандар мен сотые 
барысындагы ерлік көрсеткен батырлар туралы баяндау.
Сабактыц түрі: Теория
Окыту әдістері: әнгімелеу, сұрак-жауап;
Сабактың материалды-техникалық көрнекіліктері: Карта.карточкалар, суреттер. 
Әдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:

1 . Ұлтгар Лигасының Германия, Италия жэне Жапонияның баскыншылыгын
токтатуга неге шамасы келмеді?

2. Баскыншыларды «колпаштау» саясатынын мэні неде?
3. Сотые карсаңында КСРО-нын жүргізген сырткы саясатын каалй

баталайсыздар?
Жана такырыпты баяндау сүрактары:
1. Екінші дүниежүзілік сотыстың басталуы. Огаш сотые.
2. Жапонияның Перл -  Харворга шабуылы. АҚШ-тың согыска кірісуі.
3. Антифашисттік коапинцияның күрылуы. Біріккен Ұлттар Деклорациясы.
4. Еуропадаты екінші майдан. Тегеран конфференциясы.
5. Германияның Кеңес одатына шабуылы, Ұлы Отан согысының басталуы.
6. Москва түбіндегі шайкас. Ленеинград, Сталинград, Курск шайкастары.
7. Партизандар огрядының кү.рылуы.
8. Сотые жылдарындагы Қазакстан.
Сабақты бекіту сүрактары:

1. Согыстын себебі.
2. «Вайс» жэне «Блиц криг» жоспарының максаты кандай?
3. 1939-1940 жылдардагы сотые кимылдары аркылы Германия кай өнірлерді
багындырды?
4. КСРО не себепті Польша аймагына эскерін енгізді?

Үй тапсырмасы: Екінші дүниежүзілік согыстын негізгі оқигалары атгы кесте 
толтыру. Шүпеков Ә. Дүние жүзі тарихы; (XX г. Басы- 1945 жж) Окулык 10-сынып. 
Алматы; Мектеп, 2014, бет 131-139

№ 18 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ 
Сабактың тақырыбы: Екінші дүниежүзілік согыстын аякталуы 
Сабактыц мақсаты: Екінші дүниежүзілік согыста антигиглерлік коалицияның
жеңістерінін кайнар көзі мен тагылымдары туралы түсініктерін одан эрі жетілдіру.
2 дүние жүзілік согыстын барысындагы негізгі сотые кимылдарына токгалу. Саяси 
жагдайдыларта ашу.
Сабактыц түрі: теория
Окыту әдістері: сөйлесу, сұрак-жауап;
Сабакгын материалды-техникалык көрнекіліктері: ТСО деректі фильм. Слайд
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Әдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын текееру:
1. Ұлы Отаң соғысының басталған мерзімін атандар.
2. 1941-1942 жылдардағы кенес-герман майданындагы ірі шайкастарды атандар.
3. Картаны пайдапанып, жапон армиясынын Киыр Шыгыс пен Тынык мұхиттагы 
соғыс кимылдарын атап беріңдер.
4. Кеңес армиясынын Мэскеу түбіндегі женісінін мэнін анықтап беріңдер.
Жаңа такыры нты  баяндау сурақтары:

-  Антигитлерлік коалицияның құрылуы.
-  1942-1943 жыддардағы соғыс қимылдары.Тегеран конференциясы.
-  Соғыстыц сонғы кезеңі.
-  БҰҰ кұру туралы келісім. Қырым, Потсдам конференциялары.
-  1944 және 1945 жылдың бірінші жартысындағы Тынык мұхит пен Азиядағы 

әскери іс-кимылдар.
Сабақты бекіту сүрақтары:
1. Шығыс және Оңтүстік-Шығыс елдерін фашизмнен азат ету туралы баяндау.
2. Қырым конфференциясын ашудағы максат?
3. Екінші дүниежүзілік соғыс барысындағы түбірлі бетбүрыс жасаған кимыл.
Үй тапсырмаскі: “Антифашистік коалициянын күрылуы”, “ Германия мен 
Жапониянынтізе бугуі” такырыпшаларын окып келу.

№ 19 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтыц такыры бы : XX ғ. бірінші жартысындағы ғылым мен мәдениетгің дамуы. 
Әдебиет пен өнер екі дүниежүзілік соғыс аралыгында
Сабактың мақсаты: XX г. бірінші жартысындағы ғылым мен мәдениеттін дамуы. 
Әдебиет пен өнцрдщ дамуы мен өзіндік сарынына тоқталу. Дүние жүзі елдерінің XX 
гасырдағы әлемдік мэдениетке коскан үлесін, мэдениеттіц көп үнділігі, мәдениеттегі 
жана жаналыктар, ғылым. XX ғ. бірінші жартысындағы ғылым мен мэдениетгің 
дамуы. Әдебиет пен өнердін дамуы мен өзіндік сарынына токталу. Дүние жүзі 
елдерінің XX ғасырдагы әлемдік мэдениетке коскан үлесін, мэдениеттің көп 
үнділігі, мэдениеттегі жана жаналыктар, ғылым.
Сабактын түр і; Теория
Оқыту эдістері; сөйлесу, сұрак-жауап;
Сабақтын м%териалды-техникалык көрнекіліктері: Схема, газет-журнал,
суреттер.Сөзжұмбак, карточкалык сұрактар, тест.
Әдебиетгер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:

1. Германич Мен Жапонияның тізе бүгуі.
2. Фашизиңің талкандалуы. Согыстын корытындысы.
3. Потсдам конфференциясында шығарылған шешім 

Жана такы ры пты  баяндау сүрақтары:
1. ХХғ.бірінші жартысындағы ғылым мен техниканын дамуы.
2. Жаратыцыстану ғылымдары.
3. Техниканын дамуы(автокөлік жасау, авиация, радиотехника).
4. Қогамды к гылымдар. Мэдениеттін дамуындагы негізігі тенденциялар.
5. 20-30 жнс. Әдебиет пен өнердін даму ерекшелігі.

Сабақты б е к іг \ сурактары:
1. Көпшіліһ; мэдениет дегеніміз не?
2. 20-30 эыллдардағы эдебиеттін кенес адамдарынын мінез-күлкын 
тәрбиелеудегі рнлі.
3. Фрейд «Психоанализ» теориясы негізінеде кандай болжам жасауға мүмкіндік 
ашты?
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4. ■ Пикассонын кандай енбектерін білесіздер.
Үй тапсырмасы: XX ғасырдын гуманитарлык, коғамдык-саяси, экономикалык 
саладағы кол жеткізген жетісгіктері, XX гасырдагы өнердегі бағыттар мен стильдер 
атты кесте кұру.

№ 20 САЬАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын такырыбы: Соғыстан кейінгі бейбітшілікті реттеу, кырғи кабак соғыстын 
басталуы. Соғыстан кейінгі Батыс елдерінің даму ерекшеліктері.
Сабактын мақсаты: Согыстан кейінгі дүниеде карама-қарсылыктың үдеуі, 
«кырғикабак соғыстың» жариялануы жэне дүниежүзінде биполярлык жүйенің 
капыптасуы себептерін аныктау. Екінші дүниежүзілік соғысган кейінгі дүние 
жүзіндегі саяси жағдайына токгалып, әлемдегі біріншілік үшін күрес, цдеологиялык 
дамудағы айырмашылык, саяси дау-жанжалдарды қарастыру.
Сабақтын түрі: Тэжірибелік
Окыту әдістері: баяндау, сын түрғысынан ойлау, сұрак-жауап;
Сабактын материалды-тсхникалық көрнекіліктері: Схема, ТСО деректі фильм. 
Әдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:
1. Сюрреализм дегеніміз не?
2. 20 жылдардағы модернистік эдебиеттің өкілдері.
3. Түрік жазушысы Н. Хикметтің көтерген мэселелері. т.б.
2. Алғашкы компьютер кашан шығарылды?
Жана такырыпты баяндау сүрактары:
1. Согыстың салдары. Германияның екіге бөлінуі. 1955 ж. Австрия бітім шарты. 
Біріккен Ұлттар Ұйымынын кұрылуы. Ауғанстан мәселесі. Соғыстын салдары. 
Париж бітім конференциясы.

1. Біріккен Ұлттар Ұйымынын кұрылуы.
2. Нюрнберг соты.
3. «Қырғи кабак соғыстьщ» басталуы.
4. Милитаризм. НАТО мен ВШҰ кұрылуы.
5. Азия елдеріндегі соғыс кимылдары, дау-жанжалдар.
6. Халыкаралык катынстардағы, саяси дау-жанжалдар.
7. КСРО-нын Орталык және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдріне билігі.

Сабакты бекіту сүрактары:
1. «Қырғи кабак соғыстың» басталуы себебі неде?
2. Милитаризм дегеніміз не?
3. Азия елдеріндегі сотые кимылдары, дау-жанжалдар олардыңтуу салдары.
Үй тапсырмасы: Қырғи кабак сотының басталуын, НАТО мен ВШҰ күрылуына 
слайд күру.

№ 21 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын такырыбы: 1970-2009 жылдардағы Батыс елдеріндегі экономикалык 
жэне күрылымдык дағдарыстар
Сабактын максаты: Қазіргі заманның жаһандык мэселелері панда болуының 
себептерін жэне оларды жою жолдарын аныктау. Екінші дүниежүзілік соғыстан 
кейінгі саяси жағдайына токталып, , идеологиялық дамудагы айырмашылык, 
Батыстык даму үрдісіндегі ерекшеліктер. «Қайырымды мемлекет» үғымын ашу. 
Сабактын түрі: Тэжірибелік
Окыту эдістері: сын түрғысынан ойлау, әдіскерлік ойыны;
Сабактын матерналды-техникалык көрнекіліктері: ДЖ саяси картасы. Таблица. 
Әдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:
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1. Жылымық (1953-1-960жж.) деп КСРО тарихында осы кезен аталады?
2. Берлин дағдарысынан Вьетнам соғысына карай кандай саяси окигалар болды?
3. 1960-70 жылдардағы саяси дау-жанжалдарга тоқаглындар.
Тәжірибелік сабактын семинар сүрактары:
1. Батые елдері дамуының негізгі бағыттары.
2. Маршалл жоспарының еуропа экономикасын калпына келтірудегі рөлі FTP.
3. Мемлекеггі реттеу.Жаппай өндіру жэне түтыну.
4. Саяси реформалар.
Сабақты бекіту сүрактары:
1. «Қайырымды мемлекетоның белгілерін атандар.
2. Соғыстан кейінгі Маршалл жоспарының Еуропа елдеріне тигізген эсері 
кандай?
3. FTP өндіріске кандай өзгерістер экелді?
Үй тапсырмасы: Англия мен Аргентина соғысы, Ливия мен Чад оқигаларына 
сипаттама беріндер.

№ 22 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын тақырыбы: Америка Құрама Штаттары 1945-2018 жылдарда 
Сабактын максаты: АҚШ-тың жетекші дүниежүзілік держава ретіндегі ұстанымын 
карастыру. 1970-2009 жылдардағы Батыс елдеріндегі экономикалық жэне 
күрылымдық дағдарыстардын туындау себептерін жэне салдарын ашу. 
Экономикапық, энергетикалык дағдарыстар. Қүрылымдык дағдарыстын мэні. 
Ғылыми-техникалык революциянын жана кезеңі. Ақпараттык қоғам. Саяси агымдар 
мен партиялар.Әлеуметтік бүкаралык козғалыстар. Жоғарыдағы сүрактарға жауап 
беру.
Сабактын түрі: теория
Окыту әдістсрі: сөйлесу, сын тұргысынан ойлау, сүрак-жауап;
Сабактын материалды-техникалық көрнекілікгері: Схема, карта, карточка. 
Әдебиеттер: 1,2,3 
Үн тапсырмасын тексеру:
1. FTP өндіріске кандай өзгерістер әкелді?
2. Жаппай өндіру мен тұтынудың салдары неге әкелді?
3. Мемлекеттік реттеу дегеніміз не?
Жана тақырыпты баяндау сұрактары:
1. Соғыстан кейінгі алғашкы жылдардагы экономикалык жэне саяси дамуы.
2. Г.Трумен.өкімт басына респуликашылардын келуі.
3. Реконверсия.
4. Дж.Кеннедидің «Жаңа шептер» саясаты.
5.60-70 жж. Ішкі жэне сыртқы саясаты.
6.XX ғ. аяғы -  XXI ғ. басындағы АҚШ. Б.Клинтон. Кіші-Джордж Буштың экімшілігі. 
7.2008 ж. Сайлау демократгардың билікке келуі. Б.Обама.
Сабақты бекіту сүрактары:

1. Соғыстан кейінгі АҚШ экономикасы каншалыкты көріністе болды?.
2. Экономикалық дамуындағы басты ерекшеліктер.
3. 50-60 жылдардагы АҚШ-дің сырткы саясаты.

Үй тапсырмасы: Алдыңғы болатын сабакка арналған реферат такырыбы: “Солтүстік 
Ирландиядағы саяси дагдарыс”.

№ 23 САБАҚТЬЩ ЖОСПАРЫ
Сабактын такырыбы: 1945-1991 жылдардагы КСРО. КСРО-нын ьідырауы, ТМД- 
ның күрылуы
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Сабактын мақсаты: Кенес коғамынык өміріндегі согыстан кейінгі кезеңдегі карама- 
кайшы үдерістерді карау. Логикалык ойәрісті дамыту. Оқушынын жеке белсенді - 
өмірлік үстанымын калыптастыру. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі АҚШ-тың 
экономикалык және элеуметтік жагдайга сипаттама беру. Негізгі тарихи окигаларды 
ашу. Трумэнік саясатын ашу.
Сабактын түрі: Тэжірибелік;
Окыту адістері: сөйлесу, сын түрғысынан ойлау, сүрак-жауап;
Сабактык материалды-техникалык көрнекіліктері: ДЖ саяси каргасы.
Карточкалык сүракгар.
Әдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:
1. Экономикалык дамуы және саяси жағдайы кандай күйде болды?
2. Г.Трумен.өкімт басына респуликашылардың келуінін әлеумегпк салага 
тигізген эсері қандай болды?
Тәжірибелік сабяқтын семинар сүрактары:
І.Соғыстан кейінгі КСРО-ның коғамдык-саяси жағдайы кайндай жағдайда болды? 
2.60 жылдардағы КСРО саяси даму жолы.
3.Экономикалык токырау.
4. Кеңес коғамындағы тоталитарлык жүйе онын салдары.
5. Ауғанстан мэселесі.
6.1985 ж.М.С.Горбачевтын билікке келуі. «Қайта кұру» жэне «жариялылык» 
саясаты.
7.1991 ж. тамыз оқигасы.ТМД-нын күрылуы жэне оның күрылымы.
8.1991-2000 жж. Ресей Федерациясы Б.Н.Ельцин.
9.Қазіргі Ресей коғамы. Путин.Сырткы саясаты.
Сабакты бекіту сүрақтары:
1. «Социализімді жанарту» дегеніміз не?
2. Соғыстан кейінгі КСРО-ның когамдык-саяси жағдайы кайндй жағдайда 
болды?
3. Кенес эскерлерінің Ауғаныстанға енуі не себепті жүргізілді?
4. 80 ж кенес коғамындагы саяси жэне экономикалык жагдайы кандай күйде
болды?
5. 80 жылдардагы саяси жагдай кандай болды?
Үй тансырмасы: Энциклоледиядагы И.Сталин мен Н.Хрущев туралы 
материалдармен танысу. Шүпеков Ә. Дүние жүзі тарихы; (XX г. Басы- 1945 жж) 
Окулық 10-сынып. Алматы; Мектеп, 2014, бет 225-238

№ 24 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын такырыбы: Орталык жэне Онтүстік -Шыгыс Еуропа елдері 
Сабактын максаты: XX ғасырдың екінші жартысындағы саяси, экономикалык жэне 
элеуметік жагдайларына токталу. Шыгыс Еуропа Шыгыс Еуропа елдерінің 
тоталитаризмді жою жолына түсуі.Польша мен Венгриядагы саяси 
ахуал.Чехославакиядагы «макпал революция».Румыниядағы Чаушеску режимінін 
күйреуі. Югославия федерациясынын ыдырауы.жэне Балканда карулы кактыгыстын 
басталуы. 1960-2009 жылдардагы АҚШ-тын саяси, экономикалык жэне элеуметтік 
жагдайга сипатгама беру. Негізгі тарихи окигаларды ашу. Дж.Кеннедидін «Жана 
шептер» саясаты.60-70 жж. Ішкі жэне сырткы саясаты. XX г. аяғы -  XXI г. 
басындағы АҚШ. Б.Клинтон. Кіші-Джордж Буштын экімшілігі.2008 ж. Сайлау 
демократтардың билікке келуі. Б.Обама саясаттарын талкылау.
Сабакгын түрі: теория
Окыту эдістері: сөйлесу, сүрак-жауал;
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Әдебиеттер: 1,2,3
Сабактың материалды-техникалык көрнекіліктері: ДЖ саяси картасы.
Карточкалык сұрактар.
Үй тапсырмасын тексеру:

-  1991 ж. тамыз окиғасы.ТМД-ның қурылуы жэне оныц курылымы кандай?
-  1991-2000 жж. Ресей Федерациясы Б.Н.Ельцинің жүргізген реформасы жэне

оның нэтижесі.
-  Қазіргі Ресей коғамының жеткен жетісігі.
-  Ресейдегі экономикалық дағдарысгың туындау себебі неліктен?
-  В.Путин.Сырткы саясаттағы устанымы кандай?

Жака такырыпты баяндау сурақтары:
1. ШыгысЕуропа дүниежүзілік соғыстан кейін.
2. 50-60 жылдардағы саяси жағдайы.
3. Экономикалык-әлеуметтік жағдайы. «Социализмді жаңалау» козғалысы.
4. 80 жылдардағы саяси жағдай.
Сабакты бекіту сурактары:

1. Польша мен Венгриядағы саяси ахуал кандай?
2. Чехославакиядағы «мақпал революция» дегеніміз не?.
3. Румыниядағы Чаушеску режимінін күйреу себебі?
4. Қақтығыстың басталуы себебін калай түсіндіресіндер?

Үй тапсырмасы: Шыгыс Еуропа елдерінің тоталитаризмді жою жолына түсуі. 
Польша мен Венгриядағы саяси ахуал окып келу.

№ 25 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын такырыбы: Латын Америкасы екінші дүние жүзілік соғыстан сон. 1945- 
2009 жж.
Сабақтың максазы: XX гасырдың басындағы дүниежүзіне сипаттама беріп, 
демократиялык кадамдарға токталу. Латын Америкасы екінші дүние жүзілік 
согыстан сон. 1945-1970 жж. Латын Америка елдерінін тэуелсіздіктерінің алуы, 
отаршылдыктын күйреуі мәселелерін ашу. 1970-2009 жылдарда Латын Америкасы 
елдерінін саяси жагдайына, экономикалык және элеуметтік жағдайына шолу жасау. 
Ұлт -  азаттык көтерілістерін ашу. Латын Америкасы елдерінің даму үрдісі. XX ғ. 
соңы -  XXI ғ. басындағы даму бағыттары. Антидиктатурапык курестің өрістеу. 1970- 
1980 жж. Әскери режимдерді модернизациялау саясаты. 1980-1990 жж. 
Конституциялык режим. Латын Америкасының дамуындағы казіргі өзекті 
мәселелерін қарастыру..
Сабактың түрі. теория
Окыту әдістері: сөйлесу, сүрақ-жауап;
Әдебиеттер: 1,2,3
Сабақтыц материалды-техникалык көрнекіліктері: ДЖ саяси картасы.
Карточкалык сұрактар.
Үй тапсырмасын тексеру:
1. Югославия федерациясыньщ ыдырауы.жэне Балканда карулы кактығыстың 
басталуы себебін калай түсіндіресіндер?
2. 80 жылдардагы саяси жатдай кандай болды?
Жана такырыпты баяндау сурактары:
1. Ұлттык-реформизм. Аргентинадағы перонизм.
2. Мексикадағы ултшыл-реформистік саясат.
3. Кубадагы жэне Чилидегі ревалюциялар. Прогресс жолындагы одак.
4. Латын Америкасы елдерінің даму үрдісі. >0< ғ. соны -  XXI ғ. басындағы даму 
бағыттары. Антидиктатуралық күресгін ерістеу.
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5: 1970-1990 жж. Әскери режимдерді модернизациялау саясаты.
Конституциялык режим.
6. Латын Америкасыныц дамуындағы казіргі өзекті мәселелер.
Сабакты бекіту сурактары:
1. Отаршылдык жүйе кай уакытта калыптасты, оның даму кезеңдерін атандар.
2. Тәуелсіздік алган елдердін әлеуметгік-экономикалык даму мүмкіндіктері 
туралы талдау жасап, сукбат кұру.
3. Мексикадағы үлтшыл-реформистік саясатнын нәтижесі кандай?
4. Латын Америка елдерінде ыкпалдастык үрдістер кандай деңгейде дамыды?
5. Латын Америкасы елдерінін даму үрдісі кандай?
Үй тапсырмасы: Латын Америкасынын дамуындағы қазіргі өзекті мэселелерді 
карастыру туралы материапдар жинау. Шүпеков Ә. Дүние жузі тарихы; (XX ғ. Басы- 
1945 жж) Окулык 10-сынып. Алматы; Мектеп, 2014, бет 216-224

№ 26 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын такырыбы: Отарлық жуйе күйрегеннен кейінгі Азия жэне Африка елдері 
Сабақтын максаты: Согыстан кейінгі жағдайға сипаттама жасап сяаси жағдайына 
токталып, экономикалык реформаларынын ерекшеліктерін ашу. Азия жэне Африка 
елдерінің тэуелсіздіктерінің апуы, отаршылдыктың күйреуі мәселелерін ашу. Азия 
жэне Африка елдрінде тәуелсіз мемлекетгердің кұрылуы. Британ жэне француз 
отарлык империяларының ыдырауы. Жанару жолдарын тандау жэне мәдени 
өркениеттік одактар. «Үшінші дүние» елдерінің даму бағыттары.Сыртқы 
саясаты.Қазіргі даму белгілерін ашу.
Сабакпын түрі: теория
Окыту эдістері: сын түрғысынан ойлау, этнопедагогика,сүрак-жауап;
Сабактын матерналды-техннкалык корнекіліктері: Саяси карта. Тест.
Әдебиеттер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:
1. XX ғ. соны -  XXI ғ. басындағы даму бағыттарын атандар.
2. Антидиктатуралық күрестің өрістеу. 1970-1980 жж. Әскери режимдерді 
модернизациялау саясаты.
3. 1980-1990 жж. Конституциялык режимнің сипаты.
4. Латын Америкасынын дамуындағы казіргі өзекті мэселелер.
Жана такырыпты баяндау суряктары:
1. Азия елдрінде тэуелсіз мемлекеттердін кұрьшуы.
2. Британ жэне француз отарлык империяларынын ыдырауы. Жанару жолдарын 

тандау жэне мэдени өркенисттік одактар.
3. «Үшінші дүние» елдерінің даму бағыттары.
4. Египеттегі 1952 ж. революция жэне онын араб әлемі үшін манызы.
5. Магриб елдеріндегі (Алжир,Тунис,Ливия,Марокко) үлт-азаттык күрес.
6. Алжирдегі сотые. Палестина мэселесі.
7. Африканың азаттык жолындағы күресі.
8. 70-90 жылдардагы дүние жүзінің өзекті мәселесі, саяси жағдайдың 

шиеленісуі.Сырткы саясаты.Қазіргі даму белгілері.
Сабакты бекіту сүрақтары:

1. Азия елдрінде кандай тэуелсіз мемлекеттер п.б ?
2. Британ жэне француз отарлык империяларынын ыдырауы себебі не?
3. Жанару жолдарын тандау жэне мэдени өркениеттік кандай одактар пайда 

болды?
4. «Үшінші дүние» елдерінің даму бағыттарынын ерекшелігі кандай?
5. Өгпелі кезенін өзіне тэн ауыртпашлығын атандар.
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Үй тапсырмасы: Египетгегі 1952 ж. революция жэне онын араб әлемі үшін манызы. 
Магриб елдеріндегі (Алжир, Тунис, Ливия, Марокко) ұлт-азаттық күресін слайд
жасап келу.

№ 27 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактыц тақырыбы: XX ғ. 40-80 жж. жылдарындагы халыкаралық қатынастар. 
Сабақтың максаты: Екінші дүниежүзілік согыстың саяси қорытындыларын 
тапқылау .БҰҰ-нын құрылуы жэне оның максатын ашу . Әскери-саяси блоктардык 
күрылуына токталу. Халыкаралык катынастардағы Африка-Азия аймагындагы негізгі 
қактығыстарды карастыру.
Сабақтын түрі: Тэжірибелік
Оқыту эдістері: сын түрғысынан ойлау, сүрак-жауап;
Сабақтың материалды-техникалык корнекіліктері: ДЖ саяси картасы. Схема. 
Әдебиеітер: 1,2,3 
Үй тапсырмасын тексеру:

1. ХХғ. II жартысы мен XXI ғаысрдың басында бүл мемлекеггер кандай окиганы 
басынан кешірді жэне үлтгық тәуелсіздікке калай кол жеткізді?.

2. XX ғасырдың 60-80 сонындағы Арабтык Шығыстың даму жолы.
3. Осы аймақтардагы ірі шиеленіс себептері, олардьщ барысы мен оны реггеу 

жолдарын сүрау.
4. Кэмп-Дэвид үдерісін калай бағалайсыздар.
5. Африка елдерінде XX ғ. II жартысында кандай өзгерістер болды?

Тәжірибелік сабақтыц семинар сүрактары:
1. Екінші дүниежүзілік соғыстың саяси корытындылары.
2. БҰҰ-ның күрылуы.Әскери-саяси блоктардын күрылуы.
3. Халыкаралык қатынастардағы Африка-Азия аймагы.
4. 1961 ж. Дағдарыс жэне Берлин кабырғасының түрғызылуы.
5. Кариб дағдарысы.Кеңес-кытай қатынастары.
6. 60-70 жж. Кенес-американ катынастары.Вьетнамдағы соғыс.
7. Таяу Шығыс дағдарыстары.

Сабакты бекіту сүрақтары:
1. Екінші дүниежүзілік соғыстың саяси қорытындысы кандай?
2. БҮҮ-нын Жарғысы мен максаты.
3. Әскери-саяси блоктардың кұрылуы себептері мен үстанымдары.
4. Халыкаралык катынастардағы Африка-Азия аймағындағы проблемалы 

мәселелер.
5. Берлин кабырғасының түрғызылуы кай жылы басталды?

Үй тапсырмасы: Негізгі саяси мәселелерді шолып өту. XX ғ. 40-80 жж. 
жылдарындагы халыкаралык катынастардагы өзекті мәселердің нэтижесі мен күні 
бүгінге кездесетін кайшылыкты түстарын карастыру.

№ 28 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабактын такырыбы: XX ғ. екінші жартысы -X X I ғ. басындағы халыкаралык 
қатынастар
Сабақтың максаты: XX ғасырдың соны мен XXI басындагы саяси, негізгі тарихи 
окигаларды түсіндіру. Халыкаралык ұйымдардың кызметі жэне Қазақстанның 
әлемдік кавуымдастыкгағы рөлі. Сол кезендегі негізгі саяси мәселелерді талкылау. 
Сабақтын түрі: Тэжірибелік
Оқыту әдістері: сын түрғысынан ойлау, сүрак-жауап;
Сабақтың материялды-техникалық корнекіліктері: ДЖ саяси картасы. Мерзімдік 
басылым.Слайд.
Әдебиеттер: 1,2,3
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Үй тапсырмасын тексеру:
1. Кариб дағдарысының туындау себебі не?
2. Кенес-кытай катынастары не себепті шиеленісті?
3. 60-70 жж. Кеңес-американ катынастарын түсіндіріндер.
4. Вьетнамдагы соғыстын туындау себебі.
5. Таяу Шығыс дағдарыстары не себеіггі өршіді?

Тәжірибелік сабактын семинар сүрақтары:
1. Кеңес-американ келіссөздерінің кайта жандану.
2. Варшава Шарты Ұйымы мен экономикалык өзара көмек кенесінін таратылуы.
3. Балқандағы, Орта Таяу Шығысшғы жанжалдар. Ыкпалдастык ұйымдар.
4. Халыкаралык ланкестік мәселесі.ЕҚЫҰ-кұрылуы.
5. Әлем елдерінін казіргі карым-катынасы.

Сабакты бекіту сүрақгары:
1. Варшава Шарты Ұйымынын ыкпалынын өсуі кандай жағдайлармен 
байланысгы.
2. Постиндустриалдык коғам дегеніміз не?
3. Қазіргі калыптасып келе жаткан элем сипаттамаларынын жағымжы жэне 
жагымсз жактарын атандар.
Үй тапсырмасы: Ыкпалдастык ұйымдар. Халыкаралык лаңкестік мэселесі. ЕҚЫҰ- 
кұрылуы. Әр ұйымның аткаратын кызметін жазу

№ 29 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ
Сабақтың тақырыбы: XX ғ. аяғы мен XXI ғ. басындағы ғылым мен мэдениетгін 
дамуы.
Сабактын максаты: Дүние жүзі елдерінің XX ғасырдын екінші жартысы мен XXI ғ. 
басындағы әлемдік мэдениеткс коскан үлесін, мэдениеттін көп үнділігі, мәдениеттегі 
жаңа жаңалыктар, ғылым. .Ғылым мен техниканың дамуы.Ғылыми-техникалык 
революциясы оның зардаптары.Атом энергиясының ашылуы жэне бейбіт максатга 
колданылуы.Ғарышты менгеру. XX г. аягы мен XXI г. Басындағы әлем 
халыктарының эдебиеті. Бүкарапык мәдениет жэне оның коғамдағы орны. Көркем 
өнердің дамуы. Интернет т,б. мәдениет пен гьшымдағы жетістіктерді жэне 
ерекшеліктерге токталу.
Сабактын турі: теория
Окыту әдістері: сөйлесу, сұрак-жауап
Әдебиеттер: 1,2,3
Сабактын материалды-техникалык көрнекіліктері: Схема, газег-журнал,
суреггер.Сөзжұмбак, карточкалык сүрактар, тест.
Үй тансырмасын тскссру:

1. Жаһандану үрдісін капай түсінесіздер.
2. Шанхай ынтымактастык Ұйымы дегеніміз не?

Жана такырыпты баяндау сурактары:
1. XX ғ.бірінші жартысындағы ғылым мен техниканың дамуы.
2. Жаратылыстану гылымдары.
3. Техниканын дамуы(автокөлік жасау, авиация, радиотехника).
4. Қоғамдык ғылымдар. Мэдениетпң дамуындагы негізігі тенденциялар.
5. 20-30 жж. Өдебиет пен өнердін даму ерекшелігі.

Сабакты бекіту сүрактары:
1. Көпшілік мәдениег дегеніміз не?
2. 50-70жылдардағы эдебнеттін адамдарынын мінез-кұлкын тэрбиелеудегі рөлі.
3. Атом энергиясының ашылудың максаты кандай?

Үй тапсырмасы: XX ғ аяғы- XXI ғ басындағы әлем халыктарынын әдебиетіне 
созжұмбақ кұру.
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Әдебиеттер жэне оку куралдарынын тізбесі 
Негізгі әдебиеттер:
1. Шүпеков Ә. Дүние жүзі тарихы; (XX ғ. Басы- 1945 жж) Окулық 10-сынып.

Алматы; Мектеп, 2014
2. Шүпеков Ә. Дүние жүзі тарихы; Окулык 10-сынып, Алматы; Мектеп, 2014
3. Локтионова О.С. Дүние жүзі тарихы; Алматы; Мектеп,2011 
Қосымша эдебиеттер:
1. Волкова А.В. Әлемдік тарих; Росмэн,2012
2. Дүние жүзі тарихы; Энциклопедия, Фолиант,2015
3. Шүпеков Ә. Дүние жүзі тарихы; ҰБТ-ға дайындык окулык тесті.Алматы, Шын 
кітап, 2012
Оқытудың косымша үсыныс күралдары:
І.Мултимедиялык кабинет 
2.Электрондык оку күралдары
З.Дүние жүзі тарихы. Ұлттык акпаратгандыру орталығы,2008
4,Электрондык сайттар «Дүние жүзі тарихы» жаратылыстану-математикалык багыт.

Сынак сүрактары
1. Қазіргі заман карсаңындағы элем.
2. Бірінші дүниежүзілік соғыстың карсанындағы әлем көрінісі.
3. Бірінші дүниежүзілік соғыс (1914-1918 жж.).
4. Версаль-Вашингтон жүйесі.
5. Демократиялык толқындардың жетістіктері мен бэсендеуі.
6. Кецес өкіметінін орнауы.
7. КСРО-нын кұрылуы.
8. Тоталитарлык жүйенін орнау.
9. Америка Қүрама Штаттары (1920-1940 жж.).
10. Ұлыбритания (1920-1940 жж.).
И. Франция мен Испания. Халықтык майдан.
12. Италияғы фашизам.
13. Германиядагы фашизм.
14. Жапония. (1920-1940 жж.).
15. Қытай. (1920-1940 жж.).
16. Үндістан. (1920-1940 жж.).
17. Азия елдері. (1920-1940 жж.).
18. Араб елдері. (1920-1940 жж.).
19. Африка күрлыгындағы мемлекетгер. (1920-1940 жж.).
20. Екінші дүниежүзілік соғыс карсаңы.
21. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы.
22. Германияның КСРО-ға шабуылы.
23. Тынык мүхит соғысы.
24. Антигитлерлік коалицияның күрылуы.
25. Екінші дүниежүзілік соғыстың аякталуы. БҰҮ күрылуы.
26. Екінші дүниежүзілік соғыстган кейінігі әлем.
27. «Қырғи кабак» сотые. Дүниежүзілік саясат цикілдері.
28. Батыстыц даму үрдісі.
29. АҚШ. (1945-2000 жж.).
30. Латын Америкасы. (1945-2000 жж.).
31. Ұлыбритания. (1945-2000 жж.).
32. Франция. (1945-2000 жж.).
33. ГФР. (1945-2000 жж. Германия).
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26. Екінші дүниежүзілік соғысттан кейінігі әлем.
27. «Қырги кабак» соғыс. Дүниежүзілік саясат цикілдері.
28. Батыстың даму үрдісі.
29. АҚШ. (1945-2000 жж ).
30. Латын Америкасы. (1945-2000 жж ).
31. Ұлыбритания. (1945-2000 жж.).
32. Франция. (1945-2000 жж.).
33. ГФР. (1945-2000 жж. Германия).
34. Италия. (1945-2000 жж.).
35. Кенес Одағы.
36. Дамудың социалистік жолындағы Шығыс Еуропа елдері. (1945-2000 жж.).
37. Дамудын социалистік жолындағы Азия елдері. (1945-2000 жж.).
38. Жапония. (1945-2000 жж.).
39. Солтүстік жэне Онтүстік Корея. (1945-2000 жж.).
40. Даму жолдарын іздестірі. Отаршылдыктың күйреуі.
41. Азия елдері. (1945-2000 жж.).
42. Араб елдері (1945-2000 жж.).
43. Африка елдері. (1945-2000 жж.).
44. XX ғасырдың 70-90 жылдарындағы халыкаралык жағдай.
45. XX ғасырдың соны мен XXI ғасырдын басындағы халыкаралык жэне 

аймактык дау-жанжалдар.

Бакылау жүмысы
1- нүска
1. Отаршылдықтын күйреуі. Жас мемлекеттердің өзекті мәселелері.
2. 80 жылдардағы кеңестік коғамда болған өзгерістер.
3. Қазаксатнның элемдік кауымдастыктағы рөлі.

2- нүска
1. Батыстык даму үрдіс. «Қайырымды мемлекет» белгілері, нэтижесі.
2. XX ғасырдык 70-90 жылдарындағы халыкаралык жағдай.
3. Постиндустриалдык коғам жэне оның бедлгілері.

3- нүска
1. Екінші дүние жүзілік сотые кимылдарынын сипаты.
2. «Қырғи кабақ соғыстың» басталу себептері мен салдары.
3. Халыкаралык үйымдар. Оладын кызметі мен казіргі коғамдағы алатын рөлі.
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