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Пәнге мінездеме
Оку жұмыс бағдарламасы Казахстан тарихы пэні бойынша 0201000 

«Кұкықтану» мамандыгы үшін кұрастырылган.
Оқу пэнінің максаты -  тарих пен коғамдық ойдың жаңа 

табыстарының негізінде еліміздің бүгінгі күнге дейінгі өткен тарихи 
окиғаларын меңгерту аркылы бүгінгі заман талабына сай білім 
алушылардың үлттык сана сезімін артгыру. Казахстан Республикасының 
әлем мойындаған жетістіктерін, стратегиялык міндеттерін меңгертіп, өз 
елінің тарихын окып білу аркылы белсенді азаматтық көзкарасын 
калыптастыру.

Оқу пэнінің міндеттері:
- адамзат коғамының даму тарихы туралы білімімін
калыптастыру;
- тарихи деректермен жүмыс жасай білу жэне тарихи білімдерін 

шығармашылықпен колдану дағдыларын калыптастырып, оқиғалар мен 
кұбылыстарды салыстырмалы талдау аркылы ой елегінен өткізуге 
дағдыландыру жэне оған өзіндік көзқарастарын білдіру;

- Отаны мен халык алдында жауапкершілікті сезінетін азаматтык 
көзкарастарын қалыптастыру;

- еліне кызмет етуге дайын Отансүйгіш, казак халықының тарихы мен 
мәдениетін жэне Қазақстанда өмір сүріп жатған халықтардың тарихы 
мен мэдениетін қүрметтейтін білсенді азамат тәрбиелеу.

Пререквизиттері: -
Постреквизиттері: «Қоғамтану», «Мемлекет және кұқық тарихы».
Үлгілік оқу жоспарлары мен білім беретін оқу 

багдарламаларында жоспарланган қүзыреттер
Білім алушылар төмендегідей қүзыреттерді меңгеруі қажет:
БҚ І.Рухани кұндылықтармен адамгершілік қүлыктың ізгілік 

ережелер жиынтығын танып түсініп негізге алуды
БҚ 2. Әр түрлі сәттердегі киындыктың шешімін таба біліп, білім 

денгейін көтеруге
БҚ 3. Ауызша жэне жазбаша тілдесу тэсілдерін игеру.
БҚ 4. Электрондық пошта, ғаламтормен жүмыс жасау және ондағы 

мәліметтерге талдау жасау кабілетін игеру, сактап алып ақпаратты 
қолдануды дамыту.

Кэсіби қүзыретгілік
КҚ 3.2.1 Тарихи процестер, қүбылыстар мен оқигалардың маңызын 

түсіне білу.
КҚ 3.2.6 Тарихи процестерге талдау жасау әдістерән игеру.
КҚ 3.2.7 Тарихи оқиғапар арасындагы байланыстардың себеп- 

салдарын аныктай білу.
біледі: Қазақстандык отаншылдықты калыптастыратын рухани 

қүндылыктардың нормаларын;
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- Қазақстан Республикасының тарихына , мәдени мұраларына және 
күкыктык тэртіпкс кұрметпен қарауды.

- елдің элеуметтік экономикалық дамуындагы басым бағыттарын;
Қазақстандагы көпұлттылыктың себептерін, түрлі тарихи 

кезеңдердегі үлтаралык катынас саясатының жэне демографиялық 
жағдайлардың мэнін ашып көрсете алуды;

- кітапханалардагы кажетгі материалдар, каталог-карточкапар, 
мүражайлардагы мүрагаттар бойынша өз бетімен жүмыс істеп , оны 
күнделікті сабактарда пайдалана алу;

- мәліметгер жиныстырудың компьютерлік әдісі мен ғаламтордан 
кажетті мәліметтер іздестіру:

- танымдык, жобалау, қүрастыру жіне іздену, шығармашылыкпен 
колдану әдістерін;

- электронды оку күралдарымен жүмыс істеудің негізін калау;
- Қазақстан тарихының тұгастығы мен жүйелелігін айкындайтын 

процестерді, фактілер мен оқигаларды;
- Қазақстан тарихының негізгі кезендерінің хронологиялык шеңберін, 

казак халықының калыптасу кезеңдерін;
- қазақ халыкының антропологиялык типін жэне тілдік сипатын;
- көшпелілер өркениетінің қалыптасу ерекешеліктерін, тарихтагы 

орнын, дүниежүзілік өркениетке косқан үлесін;
- казак халқының тәуелсіздік жолдындагы үлт-азаттык күрестері мен 

козғалыстарынын тарихын, XVIII -XIX ғасырлардағы басты-басты үлт- 
азаттық козғалыстарды, оладың себептерін, негізгі окиғаларын, 
нәтижелері мен салдарын;

- Ресейлік империя карамағындағы жэне Ресейге қосылу кезеиіндегі 
Қазақстанның ішкі-саяси жағдайы, жаулап алу, отаршылдык саясатының 
салдарын ашып көрсетуді;

Кеңес билігінің алғашғы кезеқцеріндегі Қазакстандағы 
этнодемографиялык жағдай, қазақ диаспорасының калыптасу тарихын;

- XX ғасырдың басындағы Қазакстандағы саяси партиялар мен 
ағымдарды, олардың бағдарламаларының мэнін;

- 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан көтерілісінің барысын, тарихи 
маңызын;

- КСРО-дағы «токырау» кезеңіндегі Қазакстан, тэуелсіздік алғаннан 
кейінгі Қазақстан Республикасындағы саяси коғамдық өзгерістері мен 
жетістіктерін;

- тарихи процестерді талдаудың кең тараған әдістерін: салыстыру, 
байқап қадағалау

- археологиялык деректерге сүйене отырып оқиғаларға сараптау 
жасау;

- акын-жыраулар шығармаларынан тарихи процестердің ақикатын 
анғарып, талдап өз пікірін білдіру;

- хандар, билер саясаты бағыттарын игеру;
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- көрнекті когам кайраткерлерінің кызметіне сипаттама бере алу;
- тарихи окиғаларды салыстырып олардың ұксастыктары мен 

айырмашылыктарын табу;
- оқу материалынан жүйелі және ретгі тарихи тізбектер күрастыру;
меңгереді:
- мемлекеттік жэне ана тілін меңгеру, Қазақстан мемлекеттінің 

аумағында тұратын халықтарды, баска да этностардың кұндылыктарын, 
мэдениеті мен дэстүрін салыстырмалы түрде қарастырыа отырып 
кұрметпен карау;

- жеке азамат ретіндегі қоғамдағы кұбылыстарга сын көзбен карап 
белсенді көзкарас білдіру;

- азаматтык жауапкершілік пен жоғары патриоттық сезім жане Отан 
қорғау мен оган кызмет ету;

- тарихи шығармалар жазу жэне окиғаларын пікірталас кезінде өз 
пікірін қорғап сактай білу;

- өз бетімен білім алужэне өзін-өзі жетілдіру;
- ғаламтордан мэліметгерді салыстыра отырып кажетті деген нақты 

ақпаратты игеру;
- Қазакстан тарихы элем тарихының қүрамдас бөлігі екендігін 

дэлелдей білу;
- эр түрлі дерек көздерінен тарихи акпаратгар әртүрлі;
- тарихи-археологиялық қыска эңгімелер кұрастыру;
- эртүрлі типте берілген ақпараттың (мэтін, кесте, карта, 

аудиовизуальді көрініс) оқиғалардың бір-біріне ұксастыктарын жэне 
себеп-салдарын талдап сараптау;

- оқиғалар арасындағы байланыстын себеп-салдарын айкындау, 
фактілерін салыстыру;

- тарихи мәселерлерге байланысты пікірталастарға катысу, белгілі бір 
тақырыптарды талдау барысында өз пікірін калыптастыру, басқа 
адамның жауабына пікір айту;

- ел билеу саясатының түрлері мен жүйесін аныктап меңгеріп саралау;
- саяси процестер мен оқиғаларга сипаттама жасау;
- тарихи актаңдыктарды саралап баға беру;
- көтерілістер мен саяси қарсыластардың тарихи маңызын аныктай 

білу;
дағды калыптастырады:
- тарихтын эртүрлі даму кезеңдеріндегі нормалар мен жалпы 

адамилық қүндылыктарды саралай білу;
- әлеуметтік ортаның ерекшелігін, діни ағымдарды, идеологияны 

дүрыс бағытта қабылдап құқыққа қарсы әрекеттерді ажырата білу;
елді дамытудағы қысқа және үзак мерзімдік бағдарларламаларын 

талдай білу;
- қазіргі Қазақстандағы орын алған қиындықтар мен келеңсіз 

мәселелерге сай пікір білдіру;
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- тарих сабағында алған акпаратгарын ауызша және жазбаша талдап 
тілдесу тезистер жасай білу;

- пікірталас, пікір тартыс жүргізу;
- тарихи кұбылыстар мен окигаларға сай презентация даярлау;
- іздестіру, сактау, тарихи мәліметтерді талдау;
- электронды поштаны пайдалану;
- тарихи акпаратты талдау;
- казак халыкының шыгу тегін, этникалық тарихын, даму, қалыптасу 

үрдісін ашып көрсете алу;
- тарихи окиғалар арасындагы байланыстардың себеп-салдарын 

айкындау;
- гылыми акпаратты талдау, өндеу,жинактай білу жэне оларды 

қолдана алу;
- танымдык , жобалау, кұрастыру жэне іздену шығармашылықпен 

қолдану әдістерін;
- Казахстан тарихыны меңгеруде қайталау, мәтінге өздігінен жоспар 

жасап бір жүйеге кетіру;
- окиғаның негізгі бағыты мен түйінін табу қортынды жасау әдіс 

тәсілдерін колдану;
- тарихи процестерді оку барысында тимді әдістер мен кұралдарды 

қолдану, ойын ықшамды және түсінікті етіп жеткізу;
- өз бетімен іздестірген акпараттарга талдау жэне корытынды жасау;
- тарихи окигалар мен фактілердің хронологиялық жэне синхрондык 

таблицаларын жасау;
- мэтіндерге сай жоспар жасау;
қүзыретті:
- жалпы адамзаттық кұндылыктар мен нормаларды сараптап талдауга;
- колданыстагы мемлекеттік багдарламаны талдауга;
- окулыктың мазмүнын, такырыптарын талдау мәтінге сай жоспар 

жасау;
- казіргі акпаратгык-коммуникативті технологияларды колдануға;
- жоғары коммуникативтік кабілеттілік пен көптілді мәдениеттілікті 

қолдана білуге;
- тарихи окигалар мен фактілерден хронологиялық жэне синхрондык 

кестелерін жасауға;
- жекеленген тақырыптарды меңгеру барысында компьютерді 

қолдануга;
- эртүрлі бағыттағы тарихи акпараттар эртүрлі;
- дебат әдісі бойынша тақырыпка сай мәлімет жинап колдану;
- алдына қойылған максатка парапар әдіс-тэсілдер тандау, іріктеу;
- қогам қайраткерлерінің (ғалымдар, ойшылдар, акын-жыраулар, 

сазгерлер) кызметіне сипаттама беру.
Білімді багалау саясаты мен тәртібі
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Пэн бойынша қорытынды баға аралык аттестациялау (бакылау 
жумысы жэне сынак) бойынша аныкталады:

1. Пэн бойынша аралык аттестациялау тәртібінде бақылау жумысы 
мен сынак өткізілетін болса, корытынды бага аралык аттестациялаудын 
корытынды орта балы негізінде койылады.

2. Пэн бойынша аралык аттестациялау тәртібінде сынак өткізілетін 
болса, сынақта алған бага корытынды бага болып табылады.

1. Қосымша сабак кестесі П(Ц)К хабарламасында жэне колледж 
сайтында орналастырылады.

2. Аралык бакылауға кірмейтін, пэн бойынша корытынды багалар, 
окытушылар курс аякталғанда сабақ үлгерімінің ағымдағы бақылаудың 
орта балл негізінде койылады.

Окытушылар, курс аякталганда, пэн бойынша аралык бақылауға 
кірмейтін корытынды бағаларды сабақ үлгерімінің агымдагы бакылау 
бағаларының орта баллы негізінде қояды.

Білімді багалау өлшемдері
Білім алушыларды багалау бес балдык жүйеде жүргізіледі: (5 «үздік», 

4-«жаксы», 3-«қанагаттанарлық», 2-«қанагатганарлыксыз»):
«5» («үздік») - егер білім алушы барлык багдарламапык 

материалдарды терец меңгеріп, толық, сауатты, дэйекті жэне логикага 
сэйкес оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дүрыс жауап 
берсе, койылған мақсаттарды дүрыс шеше білсе, монографиялык 
материалды біліп, кабылданган шешімдерді дүрыс негіздеп, практикалык 
жүмыстарды орындаудың эр түрлі дағдылары мен әдістеріне ие болып, 
кателеспей, материалды өздігінен жинақгап қорытып баяндай алса;

«4» («жақсы») - егер білім алушы багдарламалык материалды жаксы 
біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі 
дэлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді дүрыс пайдаланып, 
практикалык міндеттерді орындау барысында кажетті дағдыларға ие 
болса;

«3» («қанағаттанарлық») - егер білім алушы тек қана негізгі 
материалды меңгеріп, бірақ кейбір нактылауларды білмей, 
дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес тұжырымдамаларды жіберіп, 
багдарламалык материалды баяндау жэне практикалык тапсырманы 
орындау барысында қиындық көрсе;

«2» («канагаттанарлықсыз») - егер білім алушы багдарламалык 
материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі кателерді жіберіп, 
практикалык жүмыстарды қиындықпен орындаса.

Оқытушы емтихан багасын қою барысында осы өлшемдерді 
(критерийлерді) басшылыққа алады.

Емтиханды (сынақты) қайта тапсыру тэртібі
«Қанағаттанарлықсыз» (сынақталмаған) баға алған жағдайда 

емтиханды (сынакты) бір гана пэн бойынша бір рет қана кайта 
тапсыруға мүмкіндік беріледі.

7
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Емтиханды (сынакты) қайта тапсыру бөлім меңгерушісінін сабак 
жүргізуші оқытушының атына жазылган жазбаша рұхсаты бойынша, 
көрсетілген мерзімде (ол оқытушы болмаған жағдайда, атапган пэн 
бойынша біліктілігі бар, баска оқытушыга) кабылдауына болады.

Курс саясаты:
1. Аудиториялык сабактарға міндетті түрде катысу және теориялық, 

практикалық (зертханалык, семинар) сабактарды талқылауға белсенді 
қатысу.

2. Бақылаудын барлык түрлеріне міндетті түрде қатысу (дэрістерге 
және семинар сабактарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға 
бақылау, әр семестрдің 7, 14 аптасында тестілеу түрінде өткізілетін 
аралық бақылау, корытынды бакылау).

3. Орынды себептерге байланысты (медициналық аныктама, бөлім 
меңгерушісінің рүксаты бойынша) катыспаған сабактарға дайындалып, 
толық көлемде ЖОБ сәйкес жауап беру.

4. Студент оку тэртібін сақтауға, сабак кезінде ұялы телефонын 
өшіріп қоюға, сабакка кешікпеуге жэне сабакка іскери киімде келуге 
тиісті.

«Қазақстан тарихы» пәнінен жүмыс оқу бағдарламасы
Кесте 1 -  оқу уақытын белу

К
УР
с

Барл
ығы

Теориялык
сабак

Тәжірибиел 
ік сабақ

Бак. жүмысы 
/сынак

Емтихан

1с 2с Зс 1с 2с Зс 1с 2с Зс lc 2с Зс
1 38 38 Бак/

сына
к

2 80 42 38 Емтиха
н

Кесте 2 -  Оку жүмыс бағдарламасының колданылуы

Оку жылы Топтар
2018-2019 П-11, Тех-11, У-11, Фин-11, Э- 

11, Ст-11, ИС-11, МН-11, Тур-11
2019-2020 П-21, Тех-21, У-21, Фин-21, Э- 

21, Ст-21, ИС-21, МН-21, Тур-21

8



Кесте 3 - Пәннін тақырыптық жоспары
р/н
№

Такырыптар мен бөлімдер атауы Орта буын маманы
Негізгі орта 
білім

Жалпы
орта
білім

1 2 3 4
1 I бөлім. Ерте дәуірдегі Казахстан 14

2
11 бөлім. Казахстан аумагындагы VI-XV 
гасырлардағы мемлекеттер

18

3 III бөлім. Қазақ халқынын және казак 
мемлекеттілігінің калыптасуы тарихы 12

4 IV бөлім. Қазақстан Ресей 
империясының құрамында 10

5
V бөлім. Қазак халқының патшалық 
Ресейдің отарлык үстемдігіне карсы 
ұлт-азаттык күрестері

8

6
VI бөлім. Қазақстандыгы XX ғасырд 
басындагы саяси экономикалык 
жағдайы

10

7
VII бөлім. КСРО кезіндегі 
Қазакстандагы Коммунист партия 
қызметі,саяси қугын-сүргін халықтар 
депортациясы

6

8 VIII бөлім. Қазақстан Ұлы Отан соғысы 
жэне согыстан кейінгі кезенінде 8

9 IX бөлім. XX ғ. Екінші жартысындағы 
Казахстан 14

10 X бөлім. Тәуелсіз Қазакстан (1991-2018 
жылдар) 18

Барлыгы: 118

Кесте 4. Календарлық-тақырыптық жоспар

С
аб

ақ
 №

Бөлімдер мен тақырып 
аттары

Күні Саға
т

саны

Сабақт 
ың түрі 
(теори 

я
Т,тәжі
рибелі
кТж,1

Үй тапсырмасы

1 2 3 4 5 6
I бөлім. Ерте дәуірдегі 
Казахстан 14

1 Такырып 1.1 Палеолит, 2 Т Жолдасбаев С.
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мезолит, неолит 
дәуірлері кезеңіндегі 
Қазакстан

Қазақстан 
тарихы 10 
сынып Алиаты. 
оқып келу

2 Такырып 1.2 Қола 
дэуіріне сипаттама 2 Т

Жолдасбаев С. 
Қазақстан 
тарихы 10 
сынып Алиаты. 
оқып келу

3
Такырып 1.3 Кейінгі 
қола дәуіріндегі Беғазы - 
Дэндібай мәдениеті

2 Т

Жолдасбаев С. 
Қазақстан 
тарихы 10 
сынып Алиаты. 
Материал жинау

4
Такырып 1.4. Қазақстан 
аумагындағы ертедегі 
мемлекеттер. 2 т

Жолдасбаев С. 
Қазақстан 
тарихы 10 
сынып Алиаты. 
оқып келу

5 Такырып 1.5. Темір 
дэуірінің ерекшеліктері 2 т

Жолдасбаев С. 
Қазақстан 
тарихы 10 
сынып Алиаты.
«

6

Такырып 1.6. 
Қазақстандағы ерте 
темір дәуіріндегі сак 
тайпалары

2 т

Жолдасбаев С. 
Қазақстан 
тарихы 10 
сынып Алиаты. 
Оқып келу

7

Такырып 1.7. Үйсін 
мемлекетті. б.з.б. 111-1 
ғасырлардағы гұндар 
тайпалары

2 т \
Ғұндар
мемлекеті.Үйсін 
жэне қаңлы 
мемлекеттері

II бөлім. Қазакстан 
аумагындагы VI-XV 
гасырлардагы 
мемлекеттер

18

8

Такырып 2.1.Көне 
түркілер, түрік 
қағанаты.Түркеш, 
қарлұк, оғыз, кимақ 
мемлекетгері.

2 т

Жолдасбаев С. 
Қазақстан 
тарихы 10 
сынып Алиаты. 
Оқып келу

9 Тақырып 2.2. Қарахан 
мемлекеті. 2 т Қазақстан

аумағындағы
10



Қарақытайлар. Кыпшақ 
мемлекеті, наймандар 
,керейлер.

мемлекеттер

10

Тақырып 2.3. Қазакстан 
даласы монгол 
шапқыншылығы 
дәуірінде.

2 Т

тест
тапсырмаларын
құрау.

11

Тақырып 2.4. Қазакстан 
Алтын Орда кұрамында. 
XIV -XV гасырлардағы 
Қазақстан аумагындағы 
мемлекеттер.

2 Т

Тақырып 
сонындагы 
сұрактарга жауа 
беру. Қосымша 
әдебиеттерді 
оқу.

12

Тақырып 2.5. А к Орда, 
Ноғай ордасы, 
Моголстан, көшпелі 
өзбектер
мемлекет(Әбілхайыр
хандығы).

2 Т

Жолдасбаев С. 
Қазакстан 
тарихы 10 
сынып Алиаты. 
Оқып келу

13

Тақырып 2.6. 
Көшпелілер өркениетін 
зерттеу. 2 Т

Жолдасбаев С. 
Казахстан 
тарихы 10 
сынып Алиаты. 
Оқып келу

14

Тақырып 2.7. 
Көшпелілер мздениеті.

2 Т

Жолдасбаев С. 
Қазакстан 
тарихы 10 
сынып Алиаты. 
Окып келу

15

Тақырып 2.8. Казак 
даласының даналары. 
рухани мәдениеттің 
даму ерекшелігі

2 Т

рухани 
мәдениеттің 
даму ерекшелігі

16

Тақырып 2.9. Тіл мен 
жазу, ежелгі жазба 
ескерткіштері(түрік, 
согды, араб), ғылым мен 
әдебиеті

2 Т

Жолдасбаев С. 
Казахстан 
тарихы 10 
сынып Алиаты. 
Оқып келу

III бөлім. Қазақ 
халқының және қазақ 
мемлекеттілігінің 
калыптасуы тарихы

12

17 Тақырып 3.1. Қазақ 
халқының қалыптасуы. 2 т Қайталау. 

Жолдасбаев С.
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Казахстан 
тарихы 10 
сынып А. 
«Мектеп» ,2015

18

Тақырып 3.2. Қазақ 
хандығының 
қалыптасуы мен 
нығаюы.

2 Т

“Бірлік бар 
жерде -  тірлік 
бар” деген эссе 
жазу

19

Такырып 3.3. Қазақ 
хандары. Қазақ 
хандығының саяси жэне 
әлеуметтік кұрылымы. 2 Т

«Жеті Жарғы»- 
қазак
мемлекетінің 
бірінші төл 
заңы» деген 
эңгіме сұхбат 
дайындаңдар

20

Тақырып 3.4. Қазақ 
хандығының саяси жэне 
әлеуметтік құрылымы.

2 Т

«Жеті Жарғы»- 
қазақ
мемлекетінің 
бірінші төл 
заңы» деген 
эңгіме сұхбат 
дайындаңдар

21

Такырып 3.5. XVII - 
XVIII ғасырлардағы 
Қазақ хандығының саяси 
жагдайы.

2 Т

тапсырмаларды
орындау.

22

Такырып 3.6. Жоңғар 
хандығы. XVII 
ғасырлардағы қазақ- 
жоңгар қатынастары

2 П

«Актабан 
шұбырынды, 
Алқакөл 
сұлама» туралы 
реферат

IV бөлім. Қазақстан 
Ресей империясынын 
қурамында

10

23

Такырып 4.1. XVII - 
XVIII ғасырлардагы 
Қазақ хандыгының саяси 
жагдайы.

2 Т

тапсырмаларды
орындау.

24

Такырып 4.2.КІШІ 
Ресейге
бодандыққа өтуі. 2 П

Қайталау. 
Қазакстан 
тарихы 10 
сынып

25
Такырып 4.3. Патшапык 
Ресейдің отарлық 2 Т Қайталау.

Қазакстан
12



саясаты. тарихы 10 
сынып

26

Такырып 4.4. Ресей 
патшасынын 
Қазакстанда жүргізген 
көші кон саясаты

2 П

Окулықтың 215-
бетіндегі
қүжаттарждың
мэтінін окып
шығып,
сұрақтарға
жауап беріндер.

27

Такырып 4.5. XIX г.П 
жартысындағы Ресейдің 
Қазакстандағы экімшілік 
реформалары. 2

Т

Қазақ жеріне
қоныстандыру
арқылы отарлау
саясатының
көріністерін
атандар

V бөлім. Қазақ 
халқының патшалык 
Ресейдің отарлық 
үстемдігіне қарсы ұлт- 
азаттық күрестері

8

28

Такырып 5.1. Ресейдің 
Қазакстандағы экімшілік 
реформалары.

2 П

Қазақ жеріне
қоныстандыру
арқылы отарлау
саясатының
көріністерін
атаңдар

29

Такырып 5.2. Кіші жүз 
қазактарының С.Датүлы 
басшылығымен болған 
көтерілісі. 2 Т

Реферат жазып 
келу. С. 
Датүлының 
шешендік өнері 
туралы мәлімет 
жинау.

30
Такырып 5.3. XIX 
гасырдағы үлт-азаттық 
қозгалыстар 2 п

Қозғалыстың 
тарихи маңызы.

31

Тақырып 5.4. 1916 
жылғы Қазақстандағы 
үлт-азаттык 2 т

1916 жылгы үлт 
-  азатгық 
қозғалыс 
Реферат.

VI бөлім.
Қазакстандыгы XX 
гасырд басындагы 
саяси экономикалык

10
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жагдайы

32

Тақырып 6.1 XX 
ғасырдың бас кезіндегі 
Қазақстанның коғамдық 
саяси жағдайы. 2 П

Ч.Мусин мен 
С.Жолдасбаевты 
ң Қазакстан 
тарихы 
оқулығы;

33

Тақырып 6.2. XX 
ғасырдың басындағы 
саяси партиялар мен 
қазақ баспасөзі

2 Т

Өзіндік жүмыс

34

Тақырып 6.3. Қазақстан 
шетелдік интервенция 
жэне азамат соғысы 
жылдарында 
(19181920ж.ж)

2 п

35 Тақырып 6.4. Қазак 
АКСР-нің кұрылуы. 2 т

36

Тақырып 6.5. Ауыл 
шаруашылығын 
кұрудың Сталиндік -  
Голощекиндік үлгісі. 2 п

Қазакстанда
ауыл
шаруашылығын
үжымдастыру
оку

VII бөлім. КСРО 
кезіндегі 
Қазакстандагы 
Коммунистік партия 
кызметі,саяси куғын- 
сүргін халықтар 
депортациясы

6

37

Тақырып 7.1. 
Қазақстандағы XX 
гасырдағы саяси қуғын- 
сүргін кезендері.

2 т
Эссе жазу

38

Тақырып 7.2. Әміршіл- 
экімшіл жүйеніц 
қалыптасуы 2 п

1920- 1930жж. 
Қазакстанның 
коғамдық -  
саяси өмірі

39

Тақырып 7.3. 
Қазақстанға баска 
халықтарды 
депортациялау 2 т

Эссе жазу 
«Ұлттар 
достығы», 
«Қазакстан -  
татулық мекені», 
«Отан үшін отқа
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түс!»

VIII бөлім. Қазакстан 
¥лы Отан согысы және 
согыстан кейінгі 
кезенінде

8

40

Такырып 8.1. Қазақстан- 
майдан арсеналы. 2 Т

Презентация 
жасау. Кеңес 
Одағының батыр 
қыздары

41

Такырып 8.2. 
Қазакстандыктар Ұлы 
Отан согысы 
майданында.

2 П

Тарихи термин
сөздерге
аныктама

42

Такырып 8.3. Қазақстан 
соғыстан кейінгі 
жылдарында(1946 -  
1953ж.ж

2 т
Тарихи термин
сөздерге
аныктама

43

Такырып 8.4. XX ғ. 
Екінші жартысындағы 
Қазакстан 2 п

Қазақстан
халқынын
демографиясы
реферат
дайындау

IX бөлім. XX г. Екінші
жартысындагы
Қазақстан 14

44
Такырып 9.1. 1960-1980 
ж.ж. Қазакстандағы 
қогамдык саяси өмір.

2 т
Тақырыпты 
окып, оны 
мазмұндау

45
Такырып 9.2. Тоқырау
жылдарындагы
Қазакстан.

2 п
Токырау 
жылдарындағы 
Қазакстан дамуы

46

Тақырып 9.3. XX 
ғасырдын 50-80 
жылдарындағы 
толқулар. 2 т

XX гасырдың 
20-80
жылдарындағы
наразылыкгар,
көтерілістер,
козғалыстар

47
Такырып 9.4. Қазақстан 
түбегейлі бетбұрыстар 
кезеңінде. 2

п
«Аллажар» 
фильмын көру;

48
Такырып 9.5. 1986 
жылғы
Желтоқсан оқиғалары

2 т
Қайсар рухты 
казақ кітабын 

-°!£____________
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49

Такырып 9.6. Диаспора, 
ирредента ұғымдары.

2 Т

Диаспорология» 
жэне «диаспора» 
ұғымдары 
казактың шетке 
ауа көшу 
кезендері.

50
Такырып 9.7. 
Казактардың 
дүниежүзілік құрыдтайы 2 П

Дүниежүзі
казактарының
кұрылтайы

X бөлім. Тәуелсіз 
Қазакстан (1991-2018 
жылдар)

18

51

Тақырып 10.1 
Қазақстанын саяси 
жүйесіндегі өзгерістері. 
Тэуелсіз Қазақстанның 
экономикалық дамуы

2 Т

«Тәуелсіз 
Қазақстан» 
тақырыбында 
эссе жазу.

52

Такырып 10.2. Қазақстан 
Республикасының 
Конституциясы басқару 
формасы жэне билік 
тармактары

2 П

ҚР мемлекеттік 
органдарының 
конституциялық 
жүйесі.

53

Такырып 10.3. 1998- 
2001 ж Тәуелсіз 
Қазакстанның 
экономикалық дамуы

2 П

Тэуелсіз
Қазақстан
экономикасы

54

Такырып 10.4. 
Инвестициялық саясат 
жэне Қазақстандағы 
шетелдік 
инвестициялары

2 Т

Экономикапык 
дамудың негізгі 
принциптері

55

Такырып 10.5. Қазақстан 
Республикасының 
сыртқы саясаты жэне 
жэне халықаралык 
жагдайы

2 П

Қосымша
ізденіп,
тақырыпка сай
рефератгар
жазу:

56

Такырып 10.6. Қазакстан 
Республикасы- 
дүниежүзілік беделді 
ұйымдардың мүшесі

2 Т

Дүниежүзілік
беделді
үйымдардың
мүшесі

57
Такырып 10.7. 
Қапыптасқан 
мемлекетгің жаңа саяси 2 П

Атапған
тақырыптардың
мағынапарын
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бағыты. ашып келу

58

Тақырып 10.8. 
Қазақстанның жаңа 
экономикалык бағыты. 2 Т

Қазакстанның 
әлеуметтік -  
экономикалык 
жаңғыру кезеңі.

59

Тақырып 10.9. Тәуелсіз 
Қазақстанның білімі, 
гылымы жэне мәдениеті

2 П

«Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевт 
ың жыл сайынгы 
Жолдауларында 
білім мен 
ғылымның 
дамуы» 
тақырыбына 
зерттеу жүргізу.

Барлығы 118

Сабақ жоспары № 1
Сабақтың такырыбы: Палеолит, мезолит, неолит дэуіріндегі 

Қазақстан
Сабақтын мақсаты: Жер бетіндегі алгашқы адамдардың пайда 

болуы мен дамуына токтала отырып, Қазақстан жеріндегі тас дэуірі 
кезеңцерінің ерекшеліктерін көрсету.

Оқушылардың өздігінен жұмыс істеуі арқылы олардын ой-өрісін 
дамытып, өзіне деген сенімін, пэнге деген кызыгушылығын арттыру.

Отанын сүюге, тарихи-мэдени ескерткіштерді кадірлеп, 
мактанышпен карау сезімін ояту.

Сабақтыц түрі: теориялық
Сабақтың жоспары:
!. Адам баласының пайда болуы жэне оның дамуы.
2. Палеолит
3. Мезолит
4. Неолит
5. Тас дәуіріндегі адамдардың қогамдык құрылымы.
Сабақты бекіту:
1. Адам баласының алғашқы ата-тегі гомонидтер тұкымына 

жататын рамапитек қаңқасының қай жерлерден табылғанын картадан 
көрсетіңдер.

2. Ғапымдар адам баласының біртіндеп дамуын қанша кезеңге 
бөледі? Оны қалай дәлелдеп отыр?

3. Ежелгі тас дэуірі қанша кезеңге бөлнеді, оларды атап шыгындар.
4. Ғалымдар Қазақстанның ежелгі тұргындарын адамның қалыпты 

дамуының қай кезеңімен сәйкестендіреді, оны немен дэлелдейсіндер?
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5. Сонғы палеолит кезенін ғалымдар адамдардың шын мәніндегі 
тарихи өмірінің басталуы

деп не себептен айтқан, дәлелдендер?
Пысыктау сұрақтары аркылы сабакты бекітіп, үйге тапсырма 

беремін.
Багалау:
Үйге тапсырма: бойынша сүрақтарға жауап дайындау. Картамен 

жүмыс.

Сабақ жоспары № 2
Тақырыбы: Қола дэуіріндегі Қазақстан
Максаты: окушыларға қол дэуіріндегі Қазакстан тарауы бойынша 

алган білімдерін жинақтап қорытындылау. Оқушылардың білім 
деңгеилерін анықтау. Окушыларды танымдық ойындар аркылы пэнге 
деіен қызығушылықтарып арттыру. логикалық ойлау, тарихи 
оқигаларды оқып уйрену, есте сақтау қабілеттерін арттыру. 
Достарын тыңдай білуге, пікірін дұрыс жеткізуге үйрету, өз елінің 
тарихын танып, опы құрметтей білуге тэрбиелеу.

Түрі: теориялық сабақ 
Жаңа сабақ
1. Өндіріске металл қүралсаймандардың енуі.
2. Андрон мәдениеті туралы мәлімет.
3. Бегазы-Дәндібай мэдениеті.
Бекіту сүрақтары
1. Қоланы алу тәсілі?
2. Қоладан қандай бүйымдар жасалады?
3. Қола дэуірін зерттеушнлер?
4. Бегазы-Дэндібай мәдениеті ерекшелігі неде?
5. Қоладэуірі кезінде адамдар Қазақстанның қай аймактарын 
мекендеген?
6. Қола дэуірінде Қазақстан климаты қандай болды?
Үй тапсырмасын беру. Қола дэуірінің қоныстары 
Жолдасбаев С. Қазақстан тарихы 10 сынып Алиаты. Оқып келу

Сабак жоспары № 3
( абақтын тақырыбы: Кейінгі кола дэуіріндегі Беғазы - Дэндібай 

мәдениеті
Сабактын мақсаты: Қола дэуірінің адамзат баласының басынан 

кешірген тарихи кезеқдегі орны жөнінде, кола туралы түсініктері мен 
оның басқа металдардан артыкшылығы пен ерекшелігін ашып көрсете 
білу

Сабақтын түрі: теориялық
Оқыту әдістері: сөйлесу, сүрақ-жауап, пікірталас;
Жаңа материалды баяндау сүрақтары:
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Қола дэуірінің кезендері:
1. Ерте кола дэуірі -  б.д.д. 18-15 ғғ.
2. Орта кола дэуірі -  б.д.д. 15-12 ғғ.
3. Кейінгі кола дэуірі -  б.д.д. 12-8 ғғ.
Жана материалды бекіту сүрактары:
і. Ерекшеліктері Қола дэуірінде шаруашылықтың қандай түрлері 

дамыды?
г.Қола дәуіріндегі металл өндірудің дамуын неден көреміз?
Үй тапеырмасы: бойынша сүрактарга жауап дайындау

Сабак жоспары № 4
Сабактыи максаты: Темір дәуіріндегі Қазақстанның тарихы, мал 

шаруашылығы, баспанасы, түрғындардың отрықшылықтан көшпелі мал 
шаруашылығына ауысуы,тебіндік жайылым,төрт түлік мал туралы 
түсінік бере отырып, оқушылардың білімін арттыру;

Дамытуіиылық: Окушылардың ой өрісін, кабілетін дамыта 
отырып, өз бетімен ізденуге, окулықпен жүмыс істей білуге 
дағдыландыру;

Тәрбиепік: Окушыларды отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа жэне де 
бір-бірін тындауга, сыйлауғатәрбиелеу.

Сабактын түрі: теориялык
Окыту әдістері: сөйлесу, сүрак-жауап, пікірталас;
Жана материалды баяндау сүрақтары:
1. Коне парсы деректері
2. Коне грек авторларының шыгармалары
3. Скиф данасы-Анахарсис
4. Қытай жазба деректері
5. темір дәуірі тайпаларының шаруашылығы
Сабақты бекіту:
1. Темір дәуіріне сипаттама беріндер.
2. Қытай жазба деректерінің ежелгі Қазақстан тарихын окып- 

үйренуде алатын орны кандай?
3. Сактар туралы жазба деректер кандай грек, парсы гапымдары 

мен философтарын білесіңдер?
4. Олардын калдырған деректерінен не білуге болады?
1. Біздін дзуірімізге дейінгі I мыңжылдыкта Қазакстан
2. Ерте темір дәуірінде археологиялық ескерткіштер
3. Қазакстанның ерте көшпелілері туралы мәліметтер
Үй тапсырмасы: Жолдасбаев С. Қазақстан тарихы 10 сынып

Алиаты. «Мектеп» ,2015
тарихы, мал шаруашылығы дамуы туралы оқып келу
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Сабак жоспары № 6
( абактыц такырыбы: Сактардың когамдык күрылымы жэне 

идеологиясы
( абактыц максаты:
Сақтардың қоғамдык кұрылысы, шаруашылығының дамуы, кәсібі, 

бейнелеу өнерінің дамуы туралы түсіндіру. Діни наным-сенімдерді, 
антрорологиялык зерттеулерді этап өту.

Бэсекеге барынша кабілетті білімді, адамгершілігі жогары жеке 
туліа тәрбиелеу.

Сабактың түрі: теориялық 
Сабақтыц жоспары:
1. Сактардың когамдық қүрылысы
2. Сақ тайпаларынын шаруашылығы
3. Қолөнер мен зергерліктің дамуы
4. Бейнелеу өнері
5. Діни наным-сенімдер
6. Сактардың антропологиялық өзгерістері 
Сабақты бекіту:
1 Сактардың когамдык қүрылысы мен элеуметтік жағдайлары 

кандай болған?
2 Сак тайпаларының шаруашылығы туралы археологиялык 

деректер мен жазба деректерді салыстыра отырып, айтып беріңдер.
3 Темір дэуіріндегі колөнер мен зергерлік туралы не білесіңдер?
4 «Аң стилі» дегенді капай түсінесіцдер?
5 Сақтардың діни-нанымдары
6 Сактардың антропологиялык жагынан монголоидтік пішінге 

айнала бастауының себебі неді?
ҮПге тапсырма: Жолдасбаев С. Қазакстан тарихы 10 сынып 

Алиаты. окып келу

Сабақ жоспары № 7
Сабактың такырыбы: Ғүндар мемлекеті.Үйсін жэне каңлы 

мемлекеттері
Сабақтың мақсаты:
Б.з.б. ІІІ-б.з. IV ғасырларда Қазақстанның оңтүстік, оңтүстік-шығыс 

аймактарындагы алгашкы мемлекеттердің дамуын, олардың қогамдык 
кұрылысын, алып жаткан аймағын көрсету, мемлекеттердің баскару 
жүйесінің ерекшеліктерін түсіндіру.

Окушылардың ойлау дагдысын қалыптастырып,бэсекеге кабілетті, 
білімді үрпақ тәрбиелеу

Сабақтың түрі: теориялық 
Сабақтыц жоспары:
1. Ғүн мемлекеті, қоғамдық құрылысы
2. Үйсін мемлекеті
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3. Қаңлы мемлекеті.
Сабакты бекіту:
1 Қазақстан жерінде мемлекеттік дәрежеде өмір сүрген қандай 

тайпаларды білесіңдер?
2. Олар қай ғасырарда өмір сүрген? Олардын мемлекеттік дэрежеге 

дейін көтерілгеніне кандай айғак келтіре аласыңдар?
Үйге тапсырма: Ғүндар мемлекеті.Үйсін жэне каңлы мемлекеттері

Сабак жоспары № 8
Сабақтың тақырыбы: Қазақстан жеріндегі ерте жэне орта 

гасырлардағы мемлекеттер
Сабақтын мақсаты:
Ерте орта ғасырларда қүрылған Түрік империясының дамуы, өз 

шекарасын Қара теңізге дейін жеткізгені, империяның элеуметтік, 
экономикалыкжандайы жэне ыдырауы туралы білімдерін терендету:

Пәнге деген қызығушылыгын арттырып,адамгершілік асыл 
касиеттерді бойларына сіңірту.

Сабақтың түрі: теориялық
Сабактың жоспары
1. Түрік империясының кұрылуы
2. Түрік империясының дамуы
3. Түрік империясының әлеуметтік, экономикалық жағдайы
4. Түрік империясының ыдырауы
5. Батыс Түрік қағанатының империялык дэрежеге көтерілуі
Сабакты бекіту:
1. Түрік империясы кай жылы қай каган кезінде қүрылды?
2. Түрік империясының алып жатқан аумағы туралы қандай жазба 

деректерде келтірілген?
3. Қаганат ішкі талас-тартыстың салдарынан кай жылы екіге 

бөлінді?
Үйге тапсырма: Жолдасбаев С. Қазакстан тарихы 10 сынып 

Алиаты. Оқып келу

Сабақ жоспары № 9
Сабақтың тақырыбы: Қарахан мемлекеті. Қарақытайлар. Қыпшак 

мемлекеті, наймандар ,керейлер.
Сабақтын мақсаты:
Білімділік. Қарақытацлардың Жетісуга коныс аударуын, когамдьіқ 

күрылысын түсіндіре отырып, жаугершілік соғыстары мен мемлекеттің 
элсіреуіне сыртқы шапқыншылыктың әсерін көрсету;

Дамытушылық. Окушыларды қарақытай мемлекетінің когамдык 
күрылысы, алым-салық жүйесі, саяси жағдайын талдап,тарихи 
деректермен жұмыс жүргізту, ойларын жинақтап қорытындылау 
дагдыларын жетілдіру.
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Тәрбиелік: Окушыларды қазак жерінде өмір сүрген ортагасырлық 
мемлекетт тарихымен таныстыра отырып, өз Отанын сүюге 
адамгершілікке тәрбиелеу

Сабактын түрі: теориялык
Жака сабактын жоспары:
1. Түрі к каганаты;
2. Түргеш, Қарлүк, Оғыз жэне Қимак мемлекеттері;
3. Қарахан, Қаракытай, Найман, Керейт мемлекеттері;
4. XI - 1219 ж. Қыпшақ хандыгы.
Сабактың бекіту:
1. Картадан найман, керей, жалайыр мекендеген жерлерді көрсет.
2. 1201 жылы кандай оқиғаболды?
3. Үш тайпаның мәдени -  шаруашылық өмірін сипаттаңдар.
4. Найман хандарынан кімдерді білесің?
5. Тарихшы Рашид ад-Дин керейттер туралы не жазып калдырды?
6. «Түрік шежіресінде» жалайырларды калай сурегтейді?
Үйге тапсырма: Картадан Қаракытайлар багындырган жерлерді 

анықтау

Сабақ жоспары № 10
Сабактын такырыбы: Қазакстан даласы монгол шапкыншылығы 

дәуірінде.
Сабактын максаты.
Білімділік: Өз тарихында қилы окиғаларды басынан кешірген 

ортағасырлык каһарман қала - Отырардың калыптасуы мен монгол 
шапқыншылыгы кезіндегі ерлікпен корганысы туралы білім беру.

Дамытушы.іық Отырардағы кала мәдениетінің монгол 
шапқыншылыгына дейінгі жэне монгол шапқыншылыгынан кейінгі 
жагдайын салыстыра отырып окушыларды ой корыта білуге 
дагдыландыру.

Тәрбиелік Отырарлық азаматгардың, Қадырханның ерлігі негізінде 
оқушыларды адалдыкқа, туған жерін сүюге, басқыншылык соғыс 
атаулыны жек көруге тәрбиелеу.

Сабактын түрі: теориялық сабак
Әдісі: түсіндіру,сұрак-жауап,кестемен жүмыс.
Көрнекілік: Шыңғысханның суреті(слайд), Отырардың күйреуін 

суретгейтін суреттер, «Шыңгысхан» - бейнефильмі.
Сабактын жоспары:
1. Отырардың қалыпьасу тарихы.
2. Отырар қорғанысы.
3. 1218 жыл Шыңғысхан басқарған монголдардың Жетісу өңіріне 

аттануы.
4. 1219 жылы 150 мыңға жуык монгол қалың қолының Отырарға 

шабуылы.
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5. ! 220 жыл монғолдардың Отырарды алуы.
Сабакты бекіту Бейне роликті тамашалау.
Тест сұрактарына жауап беру.
1. Отырар каласы кай ғасырда саяси ортапыкка айналды?

А) б.з.б.Үғ. Ә) ХҮІг. Б) YI-YIIIr.
2. Қала канша дуалмен қоршапған?

А )2 Ә)3 Б )4
3. Отырар қаласының билеушісі кім?

А) Қайырхан Ә) Қараша Б) Шыңғысхан
4. Моңғолдар Отырар қаласын кашан жаулап алды?

А) І218жылы Ә) 1220жылы Б) 122Іжылы
5. Үлы құрылтайда Темучиннің Шыңғысхан атанган жылы?

А) 1205жылы Ә) 1208жылы Б) 1206жылы
6. Отырар қаласына керуенмен қанша адамдар келеді?

А)450 Ә )500 Б )449
7. Отырар каласы қанша ай жаулармен соғысады?

А) 4 Ә) 5 Б) 6
Тарихи тұлғаларды сәйкестендір 
1 .Қайырхан Отырарлық сатқын
2. Шыңғысхан э Отырар әміршісі
3. Караша б Монгол империясы ханы
Үйге тапсырма: тест тапсырмаларын кұрау.

Сабак жоспары № 11
Сабактың такырыбы: Қазакстан Алтын Орда күрамында. 
Сабактың максаты: Алтын Орда мемлекетінің кұрылуын, саяи 

экономикалык даму ерекшеліктерін түсіндіре отырып, Орданын әлсіреу 
себептерін ашу;

Алтын Орда мемлекетінің тарихын баска мемлекетгермен 
слаыстыра отырып, оушыларды өз бетінше қорытынды жасауға үйрету, 
ізденіске баулау.

Оқушыларды өз Отанының тарихына кұрметпен карауга,коргауға 
үлтжандылыкка тэрбиелеу.

Сабактын түрі: теориялык 
Жана сабактын жоспары:
1. Алтын Орданыі күрылуы.
2. Батый хан.
3. Алтын Орданың қоғамдық құрылысы,
4. Алтын Орданың ішкі жэне сыртқы жагдайы
5. Алтын Орданын әлсіреуі.
Бұл такырыптағы орасан зор аймақты бағындырған монголдар 

құрган мемлекеттің атауы, жер аумағы, билеушілерәі окушыларды 
қызықтыратыны сөзсіз. Алдымен «Алтын Орда» атауының шығуын 
деректерге сүйеніп түсіндіремін.
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Жазба деректерде:
«Алтын Орда» атауы XVI ғасырдың аягында пайда болтан. Орыс 

деректерінде «Алтын Орда деп аталса, Жұңғоның тарихи деректерінде « 
кыпшак ордасы деп аталды.

Еуропа саяхатшысы Плано Карпини:
«Алтын Орда» деп монгол Үгедейдің баласы Күйікті ұлы хан етіп 

хан тағына отырғызған кездегі алтынмен әшекейленген киіз үйді атаган.
«Шыңғыснама шежіресінде»:
Шыңғысхан Батуды Жошының орнына хан етіп сайлағанда 

босағасын алтынмен аптаган Алтын Ордаға кіргізгендігі айтылады т.б.
Сабақты бекіту:
1. Алтын Орда канша уакыт өмір сүрді?
2. Алтын Орда туралы мәліметтерді қандай деректреден білеміз?
3. «Орда» ұғымы кандай мағынаны білдіреді?
4. Мұсылман діні кай хандардың тұсында қабылданды?
5. Алтын Орданың ыдырауына не себеп болды?
Үйге тапсырма: Такырып соңындагы сұрактарға жауа беру. 

Қосымша әдебиетгерді оку.

Сабақ жоспары № 12
Сабақтың тақырыбы: Ак Орданың, Моголстанның, Әбілкайыр 

хандығының, Ноғай Ордасының мемлекеттік-әкімшілік кұрылысы.
Сабактың максаты: Қазақстан жерінде өмір сүрген

мемлекеттердің әлеуметтік кұрылысы, жерге меншік қатынастар, 
сапыктар мен міндеткерліктер, мемлекеттік - экімшілік құрылысы 
жөнінде түсінік беру. Өз елінің тарихын білетін,елін корғай апатын 
патриот ұрпақ тәрбиелеу

Сабак түрі: теориялык
Көрнекілігі: карта, кесте.
Жаңа сабақтың жоспары:
1. Мемлекеттердін элеуметтік қүрылысы
2. Жерге меншіктік қатынастар
3. Салықтар мен міндеткерліктер
4. Қогамдық-экімшілік кұрылысы.
Сабақты бекіту:
1. Ақ Орданың астанасы (Сығанақ)

2. Тогылық Темір кай жылы хан сайланды? (1348 жылы)
3. Тогылық Темір хан болғанымен негізгі саяси билік кімнің

қолында болды? (Әмір Поладшының)
4. «Батпақ шайқасы» кай жылы болды? (1365 жылы 22 маусымда)

5. Әмір Темірдін шыққан тегі (монғолдың түркіленген барлас 
тайпасынан шыққан Тарагай бектін баласы)

6. Моголстанның астанасы (Алмапық қаласы)
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7. Моголстанның негізгі халқы түркі тілдес кандай тайпапардан 
тұрды (дулат, кднлы, үйсін, аргын, баарын, барлас, бұлгашы)

8. «Батпак шайқасында» кім жеңіске жетгі? (Ілияс Кожа хан)
9. Моғолстан мемлекеті кай үлыстың орнына кұрылды (Шағатай 

ұлысы)
10. Әмір Темір Ақ Ордадағы билікті алуға кімді аттандырады? 

(Токтамысты. Ол Жошы ұрпагы Түй Қожаның баласы )
11. Әмір Темір жорығының зардаптары (елдер арасындагы

байланыс үзілді, халық қырғынға ұшырапдпаруашылык күйреді жэне 
мәдениеттің дамуына зардабын тигізді)
12. 1391 жылы 18 маусымдагы Құндызша деген жердегі шайқас
кімдердің арасында өтті? (Әмір Темір мен Токтамыс арасында)

13. А к Орда қанша жылга жуық өмір сүрді? (240 жылға жуық)
14. Әмір Темір кұрган мемлекет (Мауараннахр)
Үйге тапсырма: Тақырып соңындағы сұрактарга жауа беру. 

Қосымша әдебиеттерді оқу.

Сабак жоспары № 13
Сабактың тақырыбы Көшпелілер өркениетін зерттеу.
Сабақтын максаты: Көшпелі қоғамның өзіне тән белгілерін, 

шаруашылык, сауда, кәсіптік ерекшеліктерін көрсету. Әлеуметтік-саяси 
дамуын түсіндіру. Ежелгі көшпелілерде мемлекеттік коғамдық қүрылым 
болғандыгын, ондағы баскару жүйесі мен эскери істің дамуы жетілдіріп 
отырылганын түсіндіру. Тарихи санасы калыптаскан, пэнге 
қызығушылығы жоғары білімді азамат тэрбиелеу.

Сабактын түрі: теориялык
Әдісі: интерактивті
Сабактын жоспары:
1. Қазакстанда еделгі дэуірде мал өсірудің пайда болуы.
2. Көшпелі мал шаруашылығының дамуы.
3. Көшпелі өркениеттің Қазақстандагы көріністері
4. Көшпелілердің қоғамдык құрылысы
5. Көшпелі когамдагы әскери іс.
Сабақты бекіту:
1. Көшпелі өркениет қай кезден басталады?
2. Мал шаруашылығы дамуынының қандай кезеңдерін білесіңдер?
3. Көшпелі мал шаруашылығының қандай түрлері бар? Көшпелі мал 

шаруашылығының пайда болуына не себеп болды?
Үйге тапсырма: Қазакстан жерінде мал шаруашылығынын 

калыптасуы туралы оқып келу

Сабақ жоспары № 14
Сабактың тақырыбы: Көшпелілер мәдениеті
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Сабақтың мақсаты: Көшпелі тайпалар-сак, сармат, скифтердің 
материалдық жэне рухани мэдениеті, діни наным сенімдері турапы 
білімдерін тереңдету. Олардың көшпелі өркениетке қосқан үлесін 
көрсету.

Тарихи санасы қалыптаскан , пэнге кызыгушылыгы жоғары білімді 
азамат тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: теориялық 
Әдісі: интерактивті 
Сабактың жоспары:
1. Материаддық мэдениет
2. Рухани мәдениет
3. Жартылай көшпелілердің діни наным-сенімдері 
Материалдық мэдениет
Обалар, күмбездер, тастан, шикі кірпіштер тұрғызылган үйлер, 

шеберлердің, эр түрлі материалдардан (алтын, күміс, қола, мыс, кыш, 
ағаш) жасаған бұйымдары 

Жазба деректер
Рухани мәдениетті күраушы салалар
Әдеп -  ғүрыптар, салт-дэстүр, зергерлік бұйымдар /аң стилі, 

бейнелеу өнері
Дін: Ислам діні, табыну, несториан діні, күрбандық, хистиан діні, 

наным-сенім, будда діні 
Рух
Наным-сенімдер, ¥май анага табыну, Ата-баба аруагына табыну, 

Күнге табыну, Отқа табыну, Жер-суға табыну 
Сабақты бекіту:
1. Материалдық мэдениет деген не?
2. Көшпелілердің материалдық мәдениетінің түрлерін атаңцар.
3. Рухани мәдениеті дегеніміз қандай мэдениет?
4. «Аң стилі» үлгісінде зергерлер нені көрсетуге тырысқан?
5. Көшпелі тайпалардын кандай наным-сенімдерін білесіндер?
6. Әлемдік діндер көшпелілер арасына калай ене бастады?
7. Ислам діні көшпелілер арасына тез орныга бастауының себебі 

неде?
Үйге тапсырма: Жолдасбаев С. Казахстан тарихы 10 сынып 

Алматы. Оқып келу

Сабак жоспары № 1 5
Сабақтын тақырыбы: Қазақ даласының даналары. рухани 

мәдениеттің даму ерекшелігі Сабактың максаты: V1-XII ғасырлардагы 
казақ жеріндегі рухани мәдениеттің дамуын, оның багыттарын түсіндіру: 

Пэнге деген қызыгушылығын арттырып,ойлау,сөйлеу кабілеттерін 
дамыту:

Адамгершілік асыл қасиеттерді бойларына сіңірту

26



Сабактың турі: теориялык
Әдісі: интерактивті
Сабактың жоспары:
1. Орта ғасырлардың ерте жэне орта кезіндегі рухани мәдениеттің 

даму бағыттары
2. Ежелгі жазба ескерткіштері
Сабакты бекіту:
1. Рухани мэдениет пен материалдык мэдениеттің айырмашьшығы 

неде?
2. Түркі тіліндегі жазулар тіл ғылымында калай аталады?
3. Руна жазуының құпия сырын ашкан кім?
4. Соғды және түркі жазуындағы ұксастыктар мен өзгешеліктер 

қандай?
Үй тапсырмасы: рухани мәдениеттің даму ерекшелігі

Сабақ жоспары № 16
Сабақ тақырыбы: Тіл мен жазу, ежелгі жазба ескерткіштері 

(түрік, соғда, араб)
Сабақтын мақсаты:-VI-XII гасырлардағы қазак жеріндегі рухани 

мэдениетгің дамуын, оның бағыттарын көрсету. Ғылым мен әдебиеттің 
дамуына өз үлесін қосқан галымдар, әдебиет өкілдері туралы мәліметтер 
бере отырып білімдерін терендету;

- тарихи санасы қалыптаскан, кызығушылыгы жоғары тұлга 
қалыптастыру;

- ұлтжанды, білімді азамат тәрбиелеу.
Сабактын түрі: теориялык
Әдісі: баяндау, сұрақ жауап
Жака сабақтың жоспары:
1. VI-XII ғасырлардагы тіл мен жазу, ежелгі жазба ескерткіштері.
2. XIII-XV ғасырлардағы тіл мен жазу, ежелгі жазба ескерткіштері.
3. XV-XVII ғасырлардағы тіл мен жазу, ежелгі жазба 

ескерткіштері.
4. VIII-X гг - түркілерде араб тілі кенінен қолданылды. Түркілердің 

жазуы туралы алгашқы деректерді Менандр Протектор калдырды (VI ғ. 
II жартысы).

Сабақты бекіту:
1. Ежелгі түрік жазуының ескерткіштері қай жерлерден табылды?
2. XIV-XV ғғ. жазба шығармалары кандай?
3. XV-XVII гасырларда Алтын Орда, Ақ Орда дэуірінде қандай тіл 

ресми, әдеби тіл ретінде қолданылды?
Үйге тапсырма:

Сабак жоспары № 17
Сабақ тақырыбы: Қазақ халкының қалыптасуы
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Максаты: Білімділік.Қазак халқы қалыптасуының ежелгі жэне орта 
ғасырлардағы тарихи кезеңдері жөнінде окушыларға толық түсінік 
беру,ерекшеліктеріне токталу.

Дамытушылық: Түркі этнонимінің пайда болуы жөнінде токтала 
отырып, түркі тектес халыктардың қоныстанған аумағы жэне түркі 
тілдес үлттардың қалыптасу кезеңдері жөнінде окушыларға тиянакты 
білім беру.

Тәрбиелік: Оқушыларга қазақ халқын күрметгеп, пір тұтып 
сыйлауға тэрбиелеу.

Сабактың түрі: теориялық
Әдісі: баяндау, сұрак жауап
Жоспары:
1. Казак халқының калыптасуы.
2. «Қазақ» сөзінің шығуы.
3. Жүздер.
4. Алаш туралы түсінік калыптастыру.
5. Дүние жүзіндегі казақтар.
Сабақты бекіту:
Ш.Ш.Уәлиханов Жәнібек пен Керей өздерінің еркіндіктері үшін 

күресіп, жеке ел болуға талпынган кезде казак деген ат танылған дейді. 
Алаш Үйсін, Болат, Алшын. Қазақ Акарыс, Бекарыс, Жанарыс. 
М.Х.Дулати «Ол қазактар өздері көшіп-конып жүрген жерлерінде өз 
құкыкгарын сақтау үшін үш жүзден одақтар кұрған»,-дейді. Ой толгау. 
Қазак халкы қандай халык деп ойлайсыздар?

Үйге тапсырма. Қайталау. Жолдасбаев С. Қазакстан тарихы 10 
сынып А. «Мектеп» ,2015

Сабак жоспары № 18
Сабак такырыбы: Казак хандығының қалыптасуы мен нығаюы 
Сабақтын мақсаты:
Білімділік: Қазак хандығының негізінің қалануы тарихымен, 

Жэнібек пен Керей хандардың халқына, жеріне, еліне сіңірген 
қызметімен таныстыру.

Дамытушылық: Казак хандыгының тарихтағы орнын, зерттелуі 
туралы ой -  өрісін кеңейту, тарихи танымын молайту.

Тәрбиелік: Өз еліне деген патриоттық сезімін ояту, ұлтжандылыкка 
тэрбиелеу.
Сабактын түрі: теориялык

Әдісі: баяндау, сұрак жауап 
Жана сабак:
1. Қазақ хандығы кұрылуының алғышарттары.
2. Қазақ жүртының Өзбек үлысының бөлінуі.
3. Қазақ хандығының құрылуы.
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4. Казақ хандыгының нығаюы, зерттелуі.
Ассоциация -  кластер:
Казак хандығы -  қашан?- кім?- кайда?- кімге? кімнен?
Казак хандығы:- ХҮг. 1465 -  1466ж,- Керей, Жэнібек -  Жетісуге -  

Моголстан ханы Есен бұға -  Әбілхайыр хандығынан
Әбілхайыр хандығынан -  Керей мен Жәнібек(1465 -  1466жж.)- 

Мо гол стан Есен бұга
Қазак хандығы негізін калаған Шыңғыс хан ұрпағы, Жошы әулеті, Ұрыс 
хаинан Барақ хан балалары Жэнібек пен КерейДерек: Бұл жөнінде М. X. 
Дулати “Тарихи -  и -  Рашиди” шығармасын (1500 -  1551)- Қадырғали 
Қосымов “Алаш мыңы”

Сабакты бекіту: Венн диограммасы
Қазак хандыгы -  Қазакстан Республикасы Президенті
Хан кұрылу жүйесін сапыстыру.
1. Хандық 1. Республика
2. Жүз 2. Облыс
3. Ұлыс 3. Аудан
4. Арыс 4. Ауыл
5. Ру
6. А та- аймақ
7. Ауыл
3. Казак халқының ХҮғ. аяғындагы жері ой дамыту. Топтық жұмыс 

(кеспе кағазға түсіру).
Қорытынды.
“Ханнын жаксы болмағы, Қарашаның елдігі. Қараша халқы сыйласа 
Алтын нан болар белдігі”
Хан мен Президент қандай болу керек деп ойлайсыңдар?

-  эділ, сыйлы, өнегелі, іскер, саясаткер
Үйге тапсырма: жалпы такырыпты оку, косымша Көшпенділерді 

оку міндеті
“Бірлік бар жерде -  тірлік бар” деген эссе жазу

Сабак жоспары № 19
Сабақ такырыбы: Қазак хандығының баскару жүйесі мен

әлеуметтік қүрылымы
Сабактың мақсаты:
Білімділік:І\ЧУІІ ғасырдағы Қазак хандығының баскару 

жүйесін,үлттық қүрылымын,экімшілік кұкыктык нормалардың 
еререкшеліктерін көрсету.

ДамытушылықЮқушыларды қазақ хандарының билігімен 
таныстыра отырып, жүйелі ойлау мен талдай білуге, жан -  жақты іздене 
білуге, еркін сөйлеп, ойын жеткізе білуге үйрету.
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Тәрбиелік:Өз елінін тарихын жетік білуге ұмтылу.Окушылардың 
бойына ұлтжанды.іык сезімін қалыптастыру, Отанын қастерлеп, бағалай 
білуге, құрметпен карауға, касиет тұтуга тәрбиелеу.

Сабақтын түрі: теориялық
Әдісі: топтык жұмыс
Жаңа сабак:
1. Қазак хандығында15-16 ғ баскарудың ұлттык жүйесі 

калыптасты.
2. Қазақханын сайлау.
3. Қазақ хандыгының әлеуметтік кұрамы.
4. Билер кеңесі.
5. «Жеті Жарғы».
6. Салыктар мен міндеткерліктер.
Бекіту сүрактар:
1. Қазақ хандыгының әлеуметтік кұрамы неше топқа бөлінеді?
2. Қазақта хан сайлау дәстүрінің ерекше рәсімі қандай?
3. Қазақ хандығының құрылымы неше сатыдан қаланады?
4. Жеті жарғыды кандай нормалар болды?
5. Салықтың кандай түрлері болды?
Үй тапсырмасы:
Қазақ хандығының баскару жүйесі мен әлеуметтік құрылымы.
«Жеті Жаргы»- казак мемлекетініңбірінші төл заңы» деген эңгіме 

сұхбат дайындандар.

Сабак жоспары № 20
Сабақ тақырыбы: Қазақ хандыгының басқару жүйесі мен

элеуметтік кұрылымы
Сабақтын максаты:
Білімділік:І\ЧҮІІ гасырдагы Қазак хандығының баскару 

жүйесін,ұлттык күрылымын,экімшілік кұкыктық нормапардың 
еререкшеліктерін көрсету.

Д амыту ш ылыкіОқушыл арды казак хандарының билігімен
таныстыра отырып, жүйелі ойлау мен талдай білуге, жан -  жакты іздене 
білуге, еркін сөйлеп, ойын жеткізе білуге үйрету.

Тәрбиелік:Өз елінің тарихын жетік білуге ұмтылу.Оқушылардың 
бойына үлтжандылык сезімін калыптастыру, Отанын қастерлеп, бағалай 
білуге, құрметпен карауға, касиет түтуга тәрбиелеу.

Сабақтын түрі: теориялық
Әдісі: баяндау, сұрак жауап
Жаңа сабак:
7. Қазақ хандыгында15-16 г басқарудың ұлттык жүйесі 

калыптасты.
8. Қазақ ханын сайлау.
9. Қазақ хандыгының әлеуметтік күрамы.
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10. Билер кеңесі.
11. «Жеті Жарғы».
12. Салықтар мен міндеткерліктер.
Бекіту сүрактар:
1. Қазақ хандыгының элеуметтік құрамы неше топқа бөлінеді?
2. Қазакда хан сайлау дәстүрінің ерекше рэсімі кандай?
3. Қазақхандыгының кұрылымы неше сатыдан қаланады?
4. Жеті жаргыды кандай нормалар болды?
5. Сапыктын кандай түрлері болды?
Үй тапсырмасы:
Қазақ хандығының басқару жүйесі мен әлеуметтік құрылымы.
«Жеті Жарғы» - казак мемлекетініңбірінші төл заңы» деген эңгіме 

сұхбат дайындаңдар.

Сабақ жоспары № 21
Сабақтың такырыбы: XVII -XVIII гасырлардагы Қазақ

хандығының саяси жағдайы Сабақтың максаты:
XVIII ғасырдын бас кезіндегі Қазак хандығының ішкі жэне сырткы 

жағдайы жөнінде жалпы түсінік беру, осы кезеңдегі Ресей мен Қазақ 
хандығы мүдцелерінің жакындасу себептерін түсіндіру;

Қүжаттардагы деректермен жұмыс істей отырып, ең бастысы неге 
назар аударуды аныктау, деректерді салыстыра отырып корытынды 
жасау;

Өз халқының тарихына кұрметпен карауға тэрбиелеу.
Сабақтын түрі: теориялық
Әдісі: интерактивті
Жаңа тақырыпты оқытудың жоспары:
1. XVIII гасырдың бас кезіндегі Тэуке ханның ішкі жэне сырткы 

саясаты.
2. Қазак хандыгының ыдырай бастауы.
3. Қазақстан аумағына сыртқы кауіптің күшеюі жэне жоңғар 

шапкыншылығы.
4. Қазақстардын жауға тойтарыс беру эрекетгері.
5. Қазақстардың кару-жарагы мен әскери дэстүрлері.
Жаңа тақырыпты бекіту үшін қойылатын сүрақтар:
1. XVIII ғасырда Ресейдің Қазақстанға қызыгушылығының 

күшеюіне не себеп болды?
2. XVIII гасырдағ Қазак хандығының ішкі жағдайын калай 

бейнелеуге болады?
3. XVIII ғасырдың І-ширегіндегі Қазак хандыгы төңірегіндегі 

сыртқы хал-ахуал өте күрделі болды, осыған мысал келтір.
(Қүжаттармен жүмыс, 19-бет.)
Үй тапсымасы: тапсырмаларды орындау.
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1. Картамен жұмыс-Ресейдің Казахстан жерімен шектесетін 
аумактарда салган эскери-тірек бекеттерін картағатүсіріңдер.

2. Осы кезеңде қазақ хандары ішінен кімді жетекші болды деп 
есептеуге болады, себебін көрсетіңдер.

3. 1635ж 1710ж 1715ж. -  Қазак хандыгы тарихындағы қандай
оқиғаларға байланысты даталар.

Сабак жоспары № 22
Сабақ тақырыбы: XVII -XVIII ғасырлардағы Қазақ хандыгының 

саяси жағдайы
Сабақтьщ мақсаты:
Қазак хандыгының кұрылуының алғышартгары, XV- 

XVIIIғacыpлapдa оның дамуы жайында баяндау, хандардың саяси 
бағыттарын көрсету, сыртқы жаудан елін, жерін корғап, тәуелсіздігін 
сактап калган казак хандары туралы айта отырып,, білімдерін терендету.

Сабақтын түрі: тәжірибиелік
Әдісі: топтық жұмыс сұрак жауап
Сабактың жоспары:
1. Қазақ хандығының құрылуы
2. Қазақ хандығының XV гасырдың екінші жартысы мен XVI 

ғасырдағы саяси жағдайы
3. XVII-XVIII ғасырлардың 30-жылдарына дейінгі Қазак хандығы
Бекіту сүрактар:
1. Қазақ хандығы қашан күрылады, алғашқы хандары кімдер?
2. Қазак хандығы кай жерде кұрылды?
3. Бұрындық пен Қасым хан кезінде Қазақ хандығының шекарасы 

қай жерлерге дейін ұлғайды?
4. Қазақ хандығы көрші кандай мемлекеттермен карым-қатынас 

жасады?
5. Парсы тарихшысы Ескендір Мүңшы Тәуекел ханның кай елге 

шапқыншылығын суреттейді.
6. Шоңғарларға карсы Орбүлак шайкасы кай жылы болды, 

ерекшелігі кандай?
7. Тәуке хан ішкі саяси билікте кандай өзгерістер енгізді?
Үй тапсырмасы: «Актабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» туралы 

реферат

Сабак жоспары № 23
Сабактыц тақырыбы: XVII -XVIII ғасырлардағы Қазақ

хандығының саяси жағдайы Сабақтың мақсаты:
XVIII ғасырдың бас кезіндегі Қазак хандығының ішкі жэне сырткы 

жағдайы жөнінде жалпы түсінік беру, осы кезеңдегі Ресей мен Қазақ 
хандығы мүдделерінің жақындасу себептерін түсіндіру;
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Кұжаттардағы деректермен жұмыс істей отырып, ең бастысы неге 
назар аударуды аныктау, деректерді салыстыра отырып корытынды 
жасау;

Өз халкының тарихына кұрметпен қарауға тэрбиелеу.
Сабактын түрі: теориялык
Әдісі: интерактивті
Жана тақырыпты окытудын жоспары:
6. XVIII ғасырдын бас кезіндегі Тэуке ханның ішкі жэне сырткы 

саясаты.
7. Қазак хандығының ыдырай бастауы.
8. Казахстан аумагына сырткы қауіптің күшеюі және жоңғар 

шапкыншылығы.
9. Қазакстардың жауга тойтарыс беру әрекеттері.
10. Қазақстардың қару-жарагы мен эскери дәстүрлері.
Жаңа тақырыпты бекіту үшін қойылатын сүрақтар:
4. XVIII ғасырда Ресейдің Қазақстанға кызығушылығынын 

күшеюіне не себеп болды?
5. XVIII ғасырдағ Қазак хандығының ішкі жағдайын қалай 

бейнелеуге болады?
6. XVIII гасырдын І-ширегіндегі Қазақ хандыгы төңірегіндегі 

сырткы хал-ахуал өте күрделі болды, осыған мысал келтір.
(Құжатгармен жұмыс, 19-бет.)
Үй тапсымасы: тапсырмаларды орындау.
4. Картамен жүмыс-Ресейдің Қазақстан жерімен шектесетін 

аумактарда салған әскери-тірек бекеттерін картаға түсіріңдер.
5. Осы кезеңде қазак хандары ішінен кімді жетекші болды деп 

есептеуге болады, себебін көрсетіндер.
6. 1635ж. 171 Ож. 1715ж. -  Қазақ хандығы тарихындагы қандай 

окиғапарға байланысты датапар.

Сабак жоспары № 24
Сабак такырыбы: Кіші жүздің Ресейге қосылуы
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Казахстан мен Ресейдің тарихи байланысы және 

Қазакстанның Ресейге косылуы жайында окушыларға мағлүмат беру, 
Ресей империясының Қазак елін отарлау саясаты жайында түсіндіру.

Дамытушылык: Қазакстанның Ресейге косылуына, Ресей 
империясының Қазахстанды отарлау саясатына тарихи тұргыда баға беру 
жэне тарихи маңызын, жаксы жағы мен кемшіліктерін аныктай білу 
дағдыларын капыптастыру.

Тәрбиелік: достыкха, өз елінің тарихын кұрметгеуге тэрбиелеу.
Сабақтын түрі: тэжірибиелік
Әдісі: интерактивті
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Сабақ жоспары:
1. Қазақстанның Ресейге косылу барысы.
2. Әбілкайыр хан.
а) Қазіргі Қазакстан мен Ресей арасында кандай байланыс бар?
э) Ресей елі туралы не білесіндер?
1. Әбілқайыр ханның Ресей бодандығын мойындауының себептері.
2. Ресей бодандығын мойындау барысы.
3. Ресей империясының қазақ жерін біртіндеп отарлай бастауы.
Сабақты бекітуге арналған сұрактар бар карточқалар таратамын.
Ондағы сұрактар:
1. Әбілқайыр хан неліктен Ресей бодандыгын мойындады?
2. Ресей империясының Қазақстанды өз бодандығына тезірек 

кабылдауының басты себебі неде?
3. Ресей империясы казак жеріне әскери бекіністерді не максатта 

салды?
4. Әбілкайыр ханның казак тарихындагы орны кандай? Сұрактарға 

жауап алынғаннан кейін тақырыпты кыскаша корытындылаймын.
Үй тапсырмасы: Қайтапау. Жолдасбаев С. Қазақстан тарихы 10 

сынып А. «Мектеп» ,2015

Сабақ жоспары № 25
Сабақтыц тақырыбы: § XIX гасырдын бірінші жартысындағы 

патшалык Ресейдің отарлау саясаты
Сабақтың максаты:
Окушыларға Ресейдегі казак эскерлерінін кұрылуы тарихы туралы 

айта отырып, үкімет олардың мемлекет пайдасына жасаган кез-келген іс- 
эрекетін қызу қолдағанына тоқталу жэне олардың казақстармен арадагы 
карым-қатынастарының ерекшеліктерін ашу (сауда-аттык, айырбас және 
көбінесе эскери қактыгыстар);

Окушыларды кұжатпен жұмыс істей білуге, алған акпатарттарды 
пайдаланып, кестелер мен сызбалар жасауга үйрету;

Еңбекқорлыққа, шыдамдылықка, білімді жетілдіре беруге 
тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: теориялық
Сабактын әдісі: интерактивті
Жана тақырыпты окытудын жоспары:
1. Қазакстандағы казак әскерлерінің негізгі міндеттері.
2. Орал казактары
3. Орынбор казактары
4. Сібір казактары
5. Жетісу казактары
Өлкеде әкімшілік реформалар жүргізуде жэне жергілікті халыктың 

көтерілістерін басуда казак эскерлеріне өте көп мэн берілді. Олар 
Қазақстанның шекараларымен катар аумағында да орналастырылды.
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Казак әскерлерінің кұрылу себептері мен міндеттерін мыналардан 
көреміз:

1. Ресейге жаңа жерлерді косуга белсене араласуы.
2. Шекараны көрші мемлекеттердің әскерлерінен коргап тұрды.
3. Ресей халықтарының үлт-азаттык көтірілістерін және орыс 

шаруалары мен жұмысшы табының баскөтерулерін басуға катысты.
4. XVIII -XX г. орыс әскерлерінің шетелге жасаған жорықтарына 

да қатысты.
Сабақты бекіту:
1. Сендер қалай ойлайсындар, қазскатнда казак әскерлерін құру 

қажетгі шара ма еді?
2. Олар қазақ халқының тәуелсіздік үшін күресіне көмектесті ме?
3. Казак әскерлерін қүруға казак халкы калай қарады?
Үйге тапсырама: Құжатпен жүмыс. Оқулыктың 215-бетіндегі 

құжатгарждың мэтінін оқып шығып, сүрактарга жауап беріндер.

Сабақ жоспары № 26
Сабак тақырыбы: Патша өкіметінің Қазақстандагы 

қоныстандыру саясаты
Сабақтың максаты:
XIX ғасырдың 60-жылдарынан басталған Қазақстанга жаппай 

қоныстандырудың мақсатын көрсету, мэнін ашу. Қоныстанушылардың 
жағдайын, коныстандырудың казак халкына тигізген зардаптарын, 
ұйгыр, дүнгендердің Жетісу аймагына коныс аудару себебін түсіндіру.

Сабақтын түрі: тәжірибиелік
Сабактың әдісі: интерактивті
Сабақтын жоспары
1. Көші-кон саясатының басты максаты.
2. Қазақ жеріне қоныстандырудың алғашқы кезеңі
3. Қоныс аударудың жаңа кезеңі
4. Ұйғырлар мен дүнгендердің Жетісуға қоныс аударуы
5. Қоныстанушылардың кәсіптері
Сабақты бекіту:
1. Үйғырлар мен дүнгендердің негізгі кэсібі кандай болған?
2. Қандай көкөністер өсірген?
3. Қоныстанушылар мен жергілікті халықгар арасында қандай 

қатынастар болған?
Үй тапсырмасы оқып, түсінгенін айту. Қазақ жеріне коныстандыру 

аркылы отарлау саясатының көріністерін атандар

Сабақ жоспары № 27
Сабақ тақырыбы: Тақырыбы: Ресейдің Қазақстандағы әкімшілік 

реформапары
Сабақтың мақсаты:
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Орта жэне Кіші жүздегі хандық биліктін әлсіреуін жэне ішкі талас- 
тартысты пайдаланған патша үкіметінің хандык өкіметті жойып, 
баскарудың жаңа әкімшілік басқару жүйесін енгізуін түсіндіру, оның 
мэнін ашып көрсету, елін сүюге тәрбиелеу, XIX гасырдың аяғында казак 
жеріне енгізілген баскару реформаларының отаршылдық, таптык мэнін 
ашу.

Күтілетін нәтиже:
1. Реформа туралы такырып мазмұнын білуі
2. Реформаның саяси сапдарын түсіне білуі
3. Талдай алуы
Не аркылы багаланады?
1. Негізгі түсініктерді аша білу
2. саяси саналылығы
3. есте сактау қабілеті.
I. Қызығушылыкты ояту.
Жуан-жіңішке сүрактар.
1. Патша өкіметінің 1867-1868 жылдары казак жеріне жаңа 

реформа енгізуінің себебі неде?
2. Реформа бойынша патша өкіметі баскарудың қандай жүйесін 

енгізді?
3.1867-1868 жылдардағы реформа бойынша әскери сот 

комиссиялары мен уездік соттар қапай кұрылды?
4. Реформалар салык жэне жер мэселесіне кандай өзгерістер енгізді?
II. Магынаны тану.
Багытталган оку.
Топтык жұмыс. Карточка сұрақтары таратылып беріледі. Сұрактар 

бойынша жүмыс топ окушылары мэтінді жеке-жеке окып дайындалады. 
(5 мин уакыт беріледі). Тапқылау уақыты аякталғаннан кейін, оқулыкты 
жауып, шетке шыгарып кояды. (10 минут).

Дайын болтан топ жауап береді.
ІП.Ой-толғаныс.
Екі түрлі түсіндірме күнделік.
XIX гасырда Ресейдің казак жеріне жасаған әкімшілік-саяси баскару 

реформасы
Реформаның жағымды жағы, Реформаның жагымсыз жағы
Үй тапсырмасы окып, түсінгенін айту. Қазак жеріне қоныстандыру 

аркылы отарлау саясатынын көріністерін атаңцар

Сабак жоспары № 29
Сабак тақырыбы: Кіші жүз қазактарының Сырым Датүлы 

басшылыгымен болған көтерілісі (1783-1797 ж.ж.).
Сабактын мақсаты Студентгерге Сырым Датүлы жайлы айта 

келіп, ол бастаған көтерілістің апғышарттарына, қозғаушы күшіне, 
аумағына, көтерілістің мақсатына токталып, жаңа сабақты меңгерту.
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Студенттердің өз ойларын еркін жеткізе отырып, тақырыпқа 
байланысты материалды қолдана отырып жетілдіру

Студенттерді еңбекқорлыкка, адалдыққа, тазалыкка, ұкыптылыққа 
тәрбиелеу

Сабактын типі: жаңа такырыпты меңгерту 
Сабактын түрі: теориялык сабак 
Сабактын әдісі: топпен, жеке жұмыс сұрак-жауап 
Жана такырыпты түсіндіру.
1. Көтерілістің алғышарттары
2. Көтерілістің басты қозғаушы күші
3. Көтерілістің аумағы
4. Көтерілістің басты максаты
5. Көтеріліс басшысы
6. Жеңілу себептері
7. Тарихимаңызы
8. Көтерілістің нәтижесі 
Жака сабақты бекіту.
Сырым Датүлы Кіші жүздің он екі ата _________  бірлестігінін

__________ руынан шыққан. ________ жылы көтерілісшілер хан
ордасына шабуыл жасап, _______ ____
ханды өлтірді. С. Датұлы бастаган көтерілістен кейін патша үкіметі
_________ мен__________ аралығында мал жаюға рүксат етті._______
жылы Жайык өзенінің оң жағалауында ___________ кұрылды.
Тест жүмысы.

1. Сырым Датұлы ел ішінде кандай кызмет атқарды?
A) Кіші жүздің аға биі
B) Байбакты руының старшыны +
C) Беріш руының старшыны 
Д)Болыс
Е) Әскеои губернатор
2. Сырым Датүлы бастаған Кіші жүз қазактарының көтерілісі:
А) 1775-1787 жж. В) 1783-1787 жж.
С) 1785-1795 жж. Д) 1783-1797 жж.+
Е) 1787-1799 жж.
3. 1778 жылғы Сырым басындағы ауыр жағдай:
A) Балалары кайтыс болды +
B) Казактар тұгқынында болды
C) Қактыгыс кезінде ауыр жарақат алды 
Д) Мал-мүлкі өртеніп кетгі
Е) Көтеріліс талқандалды
4. 1783-1797 жж. көтерілістің негізгі қозғаушы күші:
А) Старшындар В) Билер С) Ру басылары
Д) Қазақ шаруалары + Е) Батырлар
5. Көтерілістің басты максаты:
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A) Ғасырлар бойы калыптасқан жерді пайдалануды калпына келтіру
+

B) Казактардың қазак жерлерін басып алуын тоқтату
C) Нұалы ханның озбырлығына шек кою
Д) Жоғарыда аталганның бэрі
Е) Сырымды хан көтеру
6. 1784ж. қарашада Сырым тобындағы көтерілісшілер саны:
А) 1000-нан астам+ В) 900-дей С) 1500-ға жуык
Д) 2000-дай Е) 500-ден астам
7. С.Датұлы көтерілісшілерінің саны 7 мыңға жеткен жыл:
А) 1784 ж. В) 1785 ж. + С) 1787 ж.
Д) 1791 ж. Е) 1793 ж.
IV. Үй тапсырмасы. Реферат жазып келу. С. Датүлының 

шешендік өнері туралы мәлімет жинау.

Сабақ жоспары № 30
Сабақтын тақырыбы: XIX ғасырдагы ұлт-азаттык қозғалыстың 

тарихи маңызы
Сабақтын мақсаты: XIX ғасырдағы ұлт-азаттык қозғапыстың 

тарихи маңызын түсіндіріп, бүгінгі өмірмен байланыстыра білім беру.
Міндеттері:
Ұлт-азаттык көтерілістің жеке тұлға үшін, қоғам үшін, мемлекет 

үшін маңыздылығын, рөлін түсіндіру.
Окушыларды өзіндік және топтық жүмысты ұйымдастыру негізінде, 

өзін-өзі басқару, бақылау, бағалау дағдысын калыптастыру және дамыту.
Пән аралық байланысты қолдана отырып, оқушыларды барлык 

ғылымга қызығушылыктарын арттыру, үкыптылыққа, жауаптылыкка, 
жеке түлға ретінде калыптасуына тэрбиелеу.

Сабақтың әдісі: Сұрақ-жауап әдісі, баяндау-түсіндіру әдісі,
пікірталасу әдісі, логикалык ойлау әдісі;

Сабақтын түрі: тәжірибелік
Жана тақырыпты зерделеу:
Жоспар:
1.1916 жылғы Ұлт-азаттық қозғалыс кезіндегі Қазақстанның 

либерал-демократ зиялылардың ұстаған бағыты
2. Амангелді Имановтың бастауымен болған Торғай көтерілісі.
3. Көтерілістің шығу себептері мен барысы
4. Көтерілістің нэтижесі
«Ой козғау» сэті. «Көтеріліс» қай кезде туындайды? (оқушылардың 

пікірлерін білу) Бейнекөрініс (10 минут)
«Ойлан, топтас, жүптас!» сәті. Қозғалыстың тарихи маңызы 

(ізденіс жүмысы алдын ала үйге берілген.)
Пысықтау. «Блиц» сүрақ-жауап әдісі (сұракка «иә» немесе «жок» 

деп жауап беріп, соңынан себебін түсіндіреді.)
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1. ¥лт-азаттык козғалыс кай жылы болды жэне кай жерде?
2. Көтерілістің алгашкы ошагы?
3. Амангелді Үдербайүлы Иманов кім?
4. Ұлт-азаттык козгалыс өршіген аймактарды геогрфиялық 

картадан көрсет?
5. Сол козгалыс кезіндегі туындаган эдеби шыгармаларды жатка 

кім айта алады?
Үй тапсырмасы XIX ғасырдагы үлт-азаттық қозғалыстың тарихи 

маңызы.
Негізгі әдебиеттер: Ч.Мусин мен С.Жолдасбаевтың Қазакстан 

тарихы оқулығы;
Қосымша эдебиетгер: Ғаламтордан арналған мэліметгер,

әдістемелік журналдар;

Сабақ жоспары № 31
Сабак такырыбы: 1916 жылгы ұлт-азаттык қозғалыс
Сабактын максаты: көтерілістің барысы туралы көтерілістің 

жеңілуі және салдарлары туралы маглұмат беру.
Білімділік. Көтерілістің негізгі козғаушы күші кімдер, барысы , 

себеп салдары туралы окушыларға толык мағлұмат беру.
Дамытушылык. Деңгейлік тапсырмалар бере отырып, окушыларды 

шығармашылык ізденіске, өз пікірін жеткізе білуге үйрету.
Тәрбиелік. Білімділікке, ұлтжандылыккатәрбиелеу.
Сабактын түрі: теориялык
Жана такырыпты зерделеу:
1916 жылгы Қазақстандағы үлт- азаттық қозғалыстын тууына 

эсер еткен жагдайлар:
1. Столыпин реформасы кезінде жергілікті халыктың егіншілікке 

жарамды жерін тартып алудың кең етек апуы;
2. Бірінші дүние жүзілік соғыстың халық үшін ауыр зардаптары;
3. дәстүрлі казак шаруашылығының дағдарысқа ұшырауы;
4. өлкені тонаудың күшейе түсуі, алым салыктардың еселеп өсуі;
5. орыстардыру саясатының аскына түсуі, үлттық саяси теңсіздік.
Басты себептері:
1. Қазакжерін отарлауы.
2. Қазак жерлерінің Ресей империясының мемлекеттік меншігі 

болып жариялануы.
3. Петербург сарайының «бүратаналарды» қара жұмыска тарту 

туралы 1916 жылғы 25 маусымдағы жарлыгының шыгуы.
Негізгі козгаушы күші:
• казак ауылының еңбекші шаруалары;
• жүмысшы табы өкілдері;
• байлар, билер, молдалар;
• болыс басшылары;
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• зиялы кауымның әр-түрлі топтары.
Максаты:
Қазақ халқының ұлттық және саяси тэуелсіздігін көздеді. 
Қазақстаннын барлык аймактарын камтыған козгалыс;
. Жетісу облысында Ж Мәмбетов, Ұ.Саурықов, С.Қонаев, 

Қ.Шорманов, Қ.Құдайбергенов, Т.Бокин, Б.Әшекеев;
• Торгай облысында Ә. Жанбосынов, А.Иманов, Ә.Жангелдин;
. Ақмола облысында Ә.Майкөтов;
• Бөкей даласында С.Мендешев;
• Ақтөбе облысында Б.Алманов;
• Сырдария облысында Т.Рыскүлов;
• Орал облысында Ә.Әитиевтер болған.
Пысықтау сүрақтары:
1. 1916 жылғы Қазақстандағы ұлт- азаггық козғалыстың тууына 

эсер еткен жағдайлар?
2. Басты себептері?
3. Негізгі козғаушы күші кімдер?
4. Максаты қандай болды?
5. Торғай облысындағы көтерілісті кім баскарды?
6. Қазақ әдебиетінен осы ұлт- азаттык козғалыска байланысты 

кімдердің шыгармаларын білесіндер? М.Әуезов «Қилы заман», 
Ж.Аймауытов «Қартқожа» тб.

Қорытындылау
Бүгінгі сабақта 1916 жылғы үлт-азатгық көтерілістің максаты, басты 

себептері, Торғайдағы ошағы жайлы мағлүмат алдындар
Сабакты Ж. Молдағалиевтың «Мен казакпын» өленімен аяктағым 

келеді.
Мен казакпын мынөліп, мыңтірілген 
Жөргегімде таныстым мұң тіліммен 
Жылағанда жүрегім күн түтылып,
Қуанғанда күлкімнен түн түрілген.
Бағалау. Үйге тапсырма беру. 1916 жылғы үлт-азаттық қозғалыс 
Реферат. Зерттеу жүмыстары.

Сабак жоспары X® 32
Сабақ тақырыбы: XX ғасырдың бас кезіндегі Қазакстанның

коғамдык саяси жагдайы.
Сабактын мақсаты: Қазақстанның коғамдык саяси жагдайынан 

мағлұмат бере отырып, пэнге деген кызығушылығын арттыру. 
Ұлтжандылыққа тэрбиелеу.Оқушының сыни түрғыдан ойлауын дамыту, 
өз тұжырымын жасауға үйрету. Қандай мәселе болмасын өзін шеше 
алуға баулу.

Сабактын түрі: тәжірибелік 
Жаңа сабактың жоспары:
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1. I джс жыл-ғы Казахстан (1914-1918 жж).
2. Көтерілістің себептері жэне басталуы
3. Қазак демократтарының саяси көзқарастары.
4. Қозгалыстың сипаты, қозғаушы күштері.
5. Қозғалыстың Жетісудағы орталығы
6. Торғайдағы көтеріліс орталыгы
7. Қозғалыстың корытындылары, жеңілу себептері және тарихи 

маңызы
Пысыктау сүрактары:
1 Тапсырма беру. 1 топ. Патша үкіметі отарлау саясатынын жайында 

мағлүмат беру. II топ . I джс ж-ғы Қазақстан еңбекшілерінің ауыр 
жағдайы. II топ халык наразылыгының өршуі жайында айтып өту.

2 Тапсырма "Ыстык орындық " әдісі бойынша сұрактар койылады
III Ой қорыту.
• Қозғалыстың себептерін тапдап түсіндіріңдер, қозғаушы күштерін 

дәлелді аныктаңдар.
• Тарихта бүл қозғалыстың үлт-азаттық қозгапыс ретінде 

сипатталуына кандай негіз бар?
. 1916 жылгы козғалыстың XIX ғасырдағы қазактар көтірілістерінен 

айырмашылыктары кандай?
2 Смайликтерге стикерлер жабыстыру арқылы бүгінгі сабактан 

алған әсерлері туралы рефлексия түрінде жазуға бағдар беремін.
3 Әр топтың топ басшылары багалайды. Бағалау паракшаларына 

бағалайды.
4 Үйге тапсырма беріп, тапсырманың орындалу
шартын түсіндіру.

Сабак жоспары № 33
Сабақ такырыбы: XX гасырдын басындағы саяси партиялар мен 

қазақ баспасөзі
Сабактын максаты:
Білімділік XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы орын алган 

саяси оқиғалар, көппартиялық жүйенің құрылуы, Қазак баспасөзінің 
тарихы мен

олардың атқарган кызметі туралы түсіндіру;
Дамытушылыгы Білім алушылардың танымдық белесенділігін 

арттырып.ойлау әрекетін дамыту.ой қорытындысын өз бетінше жасай 
білуге,

ортақ пікірге келуге дағдыландыру;
Тәрбиелік максаты XX ғасырдың басындағы өмір сүрген казақ 

зиялыларының бойындағы қасиеттерін айта отырып,адамгершілікке, 
жүректілікке жэне туган жерін, Отанын шексіз сүйіп, өз тарихын 
кұрметтеуге тэрбиелеу.

Сабақтын типі: теориялық
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Сабақтын түрі: топпен жұмыс
Пәнаралық байланыс: Қазақтілі,Дүниежүзі тарихы/Гехнология .
А) Жаңа сабақтың мақсатын тусіндіру.
• Глоссарии
• Жаңа сабактағы теориялық білім жэне топтарға эр түрлі 

тапсырмалар беру.
• Рефлексия.
• Білім алушылардын іс-әректі 
1.1. Қызгушылыкты ояту кезені
Білім алушылардың сабақтағы үжымдык іс-әрекетін ұйымдастыруга 

бағытталған ойын әдісі -  бұл әдісте білім апушылардың белгілі бір 
үжымдық бөлігі түрлі рольдік көріністер көрсету, деңгейлік тапсырмалар 
арқылы үй тапсырмасын орындайды жэне жүзеге асырады.

Топтагы берілген логикалық тапсырмалардың жауабын 
бақылаушылардың берген ұпай санымен багаланады.

• Оқытушы іс-әрекеті:
1.2 «Мағынаны тану»
Жаңа сабақ үй тапсырмасын жапғайтын көпір 
Студенттер назарын мүгалім жаңа сабакка аударып, сабак жоспары 

мен сабактың мақсат міндеттерін түсіндіреді.
• Студенттер жаңа сабактаң тақырыбы мен жоспарын жазады.
• Теориялык білім. /слайд, сурет, т.б/. Саяси партия
• Топтарға тапсырмалар беру аркылы такырыптың мазмүнын 

меңгертіледі.
• Білім алушылардын ұжымдық іс-әрекеті:
№1 тапсырма
1. Алдаспан «Үш жүз» партиясының идеологиялық ұстанымы 

кандай?
2. Алаш  «Алаш» партиясының идеологиялық үстанымы кандай?
3. Барыс «Шура-ислам», Шура-улема партиясының идеологиялық 

ұстанымы қандай?
• Оқытушы іс-әрекеті:
Балалар сендерге қандай саяси партияның идеологиялық 
устанымы унады?
Студенттер жауабы талқыланып болган соң, окытушы Қазак 

баспасөзінің тарихы турапы аныктама бере отырып, студенттердің 
шығармашылық қабілеттерін арттыру мақсатында келесі тапсырманы 
ұсынады.

• Білім алушылардын топтық іс-әрекеті:
№2 тапсырма
• Алдаспан «Түркістан уалаятының газеті», «Дала уалаятының 

газеті», «Үш жүз» газетгері
• Алаш  «Қазак» газетінің негізгі идеялогиясы
• Барыс «Айқап» журналының негізгі идеясы
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• Окытушы іс-әрекеті:
1.3 «Ой толғаныс» кезені
Қазак хапкының тарихында XX гасырдың басында көптеген саяси 

партиялар мен казак баспасөзінің негізі қаланды. Мұның өзі ұзак 
жылдар, гасырлар бойы отаршылдык камыты мойнында келген қазақ 
халкының үлттык сана-сезімінің өскендігі мен саяси саналыққа аяк 
басқандыгын аңғартады. Ендеше күрылған саяси партиялар мен қазақ 
баспасөзінің ішіндегі шоктығы биік «Алаш» партиясы мен «Үш жүз» 
партиясының және Қазак газеті мен Айкап журналының көтерген 
мәселедегі ұксастығы мен айырмашылыктары туралы оқушылардың 
пікірін тыңдайык.

• Білім алушылардың топтык іс-әрекеті:
№3 тапсырма
Алаш тобы
Салыстырмалы түрде айырмашылықтары мен үқсастықтарын 

жазу.
Алдаспан тобы
Екі түрлі күнделік
Берілген парақшаның бетінің ортасынан вертикаль сызыкпен бөлу 

сұрапады. Мэтінді түсініп оқып, түсінгендерін жазады.
Онжагы Сол жағы
Мэтінде катты эсер еткен үзінділер жазылады. Сол эсер еткен 

үзінділерге өз ойларын, пікірлерін жазады.
Барыс тобы
Галерияга саяхат
Жаңа сабак тақырыбына сай, өз ойларын бір парак кағазға суреттер 

арқылы және жазып, аудитория кабырғаларына жабыстырылады. Сонан 
соң барлык окушылар бір-бірінің салган суреттер мен жазган ойларымен 
танысады.

• Оқытушы іс-әрекеті:
XIX гасырдың екінші жартысында шыға бастаған казак тіліндегі 

газет-журналдардың тарихы өткен XX ғасырдың екінші жартысынан 
бастап кана зерттеле басталғандыгы белгілі. Оның өзінде бүл зерттеулер 
бір жакты болды. Кеңес өкіметінің сойылын сокты.

1. Алаш козғалысы жэне оның қазақ халкының үлт-азатгық 
күресіндегі рөлі.

2. Қазак үлттык баспасөзінің калыптасуының түп тамыры - 
"Қазак" газеті.

3. «Айкап» журналы XX гасыр басындағы казак зиялыларының 
үлты үшін аткарған үлы еңбектерінің куәсі.

Үйге тапсырасы: Өзіндік жұмыс.

Сабақ жоспары № 34
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Тақырыбы: Казакстан шетелдік интервенция жэне азамат соғысы 
жылдарында (19181920ж.ж)

Максаты: 1) Аталмыш тақырып төңірегіндегі барлык тарихи 
оқиғаларды окушы санасына жеткізу. Мысалы 
интервенция мен азамат соғысының басталуы, ішкі контрреволюция 

күштер.
2) Оқушының болған жағдайларға өз көзкарасын айта білуге, 

шығармашылык кабілетін дамыта отыра оқыту.
3) Азамат соғысы тұсында елді корғауда жан аямай согысқа 

қатысқан ерлердің ерлігін насихаттап,
оқушыларды патриотгық сезімге тәрбиелеу.
Болжамдап отырган нәтиже: Шыншыл , өз тарихын жаксы білетін, 

патриот,
жинақты тұлга калыптастыру.
Сабақтын типі: Жаңа білім беру
Сабакгтын түрі: тәжірибелік
Әдісі: Сүрак-жауап, эңгіме, схема түрінде
Жаңа сабак өту
Кіріспе:
Азамат соғысының апғы шарттары:
Кеңестердін өкіметті басып алуы күлатылған тоатардың күшті 

қарсылығын тугызды.
Большевиктердін Экономикалық саясаты жэне оны іске асыру 

әдістері экономикалык дағдырысты жоя алмады.
Басталу себебі:
Антанта жэне АҚШ 1- дүниежүзілік соғысты соза түсіп, 

Ресейді әлсіретуді ойластырды. Халықарапык империализм Ресей үлгісі 
өз елдеріне таралады деп 

қауіптенді.
-Кеңес үкіметі манопалистердің патша үкіметіне және уақытша 

үкіметке
берген қарыздарын кайтарудан бас тартты
Қорытынды: Азамат соғысының салдары, қазак өлкесіндегі 

майданның
жайылуы туралы айтылады.
Пысықгау сүрақтар қойылады:
Бекіту: 1) Багалау, үйге тапсырма беру, (тактаға жазып кою) 
Қосымша әдебиет Шьщ кітап.Қазақстан тарихы.

Сабақ жоспары № 35
Сабақтын тақырыбы: Қазақ АКСР-інің қүрьшуы 
Сабактын максаты:
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Білімділігі: XIV -  XVIII ғғ өмір сүріп, Ресейдің отарлау саясатының 
салдарынан жойылып кеткен казактың үлттык мемлекеттігінің кайта 
кұрылу тарихын оқып үйрену.

Дамытушылығы: Топтык жүмыс аркылы окушылардың бойында 
ізденгіштік, шығармашылык, танымдык кабілеттерін арттыру. Ойлау, 
сөйлеу дағдысын дамыту. Окиғаны өзбетінше талдау жасауга үйрету.

Тәрбиелік: Ұлттык тарихты сүюге, кұрметтеуге, үлтжандылыкка 
тэрбиелеу.

Сабақтың түрі: теориялык 
Сабақтың эдісі: Интерактивтік 
Жоспары:
1. Қазақ АКСР-ін кұруға дайындық.
2. Қазақ АКСР-інің құрылуы.
Окушылардың білімдерін жаңа тақырып бойынша анықтау үшін 

проблемалық ситуациялар тудыру.
1. Біз үлттық мемлекетте өмір сүріп отырмыз ба?
2. Ұлттық мемлекет дегеніміз не?
3. ¥лт дегеніміз не?
4. Қазан төңкерісінен кейін большивиктер партиясының шет 

аймактардың үлттык мемлекеттігі туралы көзкарасы кандай?
Мэтінді оқып танысу, түсініп, менгеру «жылдам оқу тәсілі» оқыта 

үйрету ойыны
Жүптық тапсырма
1- топ. Қазақ ревоалюциялық комитетінің кызметі.
1. Қазревком-ның кұрылуы.
2. Қазревком максаттары мен міндеттері.
2- Топ. З.Қазревком басшысы мен мүшелері.
4. Өлкеде жүргізген жүмыстары.
3- Топ. Қазақ АКСР-ң қүрылуы.
1. Қазақ АКСР кұру туралы шешімі кашан кабылданды?
2. І920ж 4 қазанда қандай оқиға болды?
4- Топ. З.Қазақ АКСР еңбекшілері қүқыктарының Декарациясы.
Қазақ АКСР-ң кұрылуының тарихи маңызы .
Бекіту тапсырмалары.
1. 1919жылдан Қазревкомнын төрагасы: 
а. Ә. Жангелдин в. А. Байтұрсынов
с. А. Майкотов д. С. Пестковский
2. Өзін “Қазақ елінің үкіметі” деп атаған Алашорданы тарату туралы

шешім кашан қабылданды?
а. 1919 ж, 9 наурыз в. 1918ж, 9 наурыз

с. 1920 ж, 9 наурыз д. 1921 ж, 9 наурыз
3. 1919-1920 жж Қазревком Қазақстанда қандай билікті қолға алды? 
а. Әскери-азаматтық билікті в. Финанс билігін
с. Сот билігін д. Салык жинауды.
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Үйге тяпсырма. Қазак АКСР-нің кұрылуы

Сабак жоспары № 36
Такырыбы: Ауыл шаруашылығын құрудын Сталиндік -

Голощекиндік үлгісі.
Сабактын мақсаттары:
Білімділігі: Республиканың ауыл шаруашылығын кайта кұру кезінде 

1929-1931 жылдарда жүргізілген ұжымдастыру саясатының зардаптары 
мен нэтижелерін түсіндіру.

Дамытушылығы: Ауыл шаруашылығын үжымдастыруға талдау 
жасау аркылы студенттің ойлау қабілетін дамыту.

Тәрбиелілігі: Аштық, індет туралы айта отырып,оқушыларды 
әрқашанда өз іс-эрекетіне жауапкершілікпен қарауға, саяси саналылықка 
тэрбиелеу.

Сабақ түрі: тәжірибиелік
Пэнаралық байланыс: саясаттану
Сабак жоспары
1. Ұжымдастыруға дейінгі қазак ауылы
2. Ұжымдастыруға дейінгі казак ауылы
3. Ауыл шаруашылығын күшпен үжымдастыру
4. Асырасілтеушілік зардаптары: Ұлы нәубет (Ұлы жүт
5. Шаруаларды жаппай ұжымдастыру саясатына карсылығы
6. Ауыл шаруашылығын ұжымдастырудагы сталиндік үлгінің 

зардаптарына карсы күрес
Сабакты бекіту:
1. Қазакстандағы күштеп үжымдастырудың салдары қандай 

болады?
2. 1930 1932 жылдарындағы жазапау шаралары мен аштық салдары 

Қазакстандагы демографиалык жагдайға қалай эсер етті?
3. Ауыл шаруашылыгын жаппай ұжымдастыру саясатына 

шаруалар карсылығының аукымы мен сипаты қандай болады?
4. Қазақ шаруаларының көшпелі, жартылай көшпелі түрмыс сапты 

сақталган жагдайда өркениетті кооператорлар когамын қүру мүмкін бе 
еді?

Үйге тапсырма: Қазакстанда ауыл шаруашылығын үжымдастыру 
оқу

Сабак жоспары № 37
Тақырыбы: Саяси кугын-сүргіннің негізгі кезеңдері
Сабактын мақсаты:
Білімділік : ХХғасырда біздің қазактай көп кырылып,жаппай 

қуғындалып, көп атылган халык жер бетінде кемде-кем. Оның ащы 
ақикат екендігін іздеу барысында көз жеткізу.Алган білімді терендету,
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дамыту, мұгалімнің көмегінсіз окып үйрену.Еліміздің тапай кырылып, 
талай киыншылыкты басынан өткеріп жеткенін түсіндіру.

Дамытушылық: Дайын дерек көздерін, сызбаларды пайдалана 
отырып, сабактың мазмұнын аша білу дагдыларын калыптастыру. Сын 
тұрғысынан ойлап, эр түрлі тапсырмаларды орындай білулеріне бағыт 
беру.

Тәрбиелік: Окушылардың Отанга, елге,туған жерге деген
мақганыш сезімдерін туғызу.

Сабактын түрі: теориялык
Сабактын жоспары
1. Сталин жэне тотапитарлык режім.
2. Саяси куғын -  сүргіннің негізгі кезеңдері, себептері, барысы.
1. Қазакстанның “лагерлік өлкеге” айналуы.
2. Саяси куғын - сүргіннің құрбан болған қоғам кайраткерлері
3. Саяси куғын -  сүргіннің нэтижесі
Жаза түрлері
1. Жаппай өлім жазасына кесу
2. Түрмегеқамау
3. Тұтас жер аудару
4. Қылмыстық істерді колдану
5. Адамдардың кадір- касиеттері мен жанын жаралау
Бекіту кезеці:
Кенес билігінің тұсында кұгын -  сүргіннің кайталанып отыруының 

себебі неде деп ойлайсыңдар?
Қазакстанның кұкығы жок мемлекет болғандығын неден дәлелдеуге 

болады?
Кері байланыс
1. Бүгінгі сабакта мен үшін жаңа болған идеялар
2. Маған ұнаған идеялар
3. Менің көңілімнен шыкгіаган түстары
Үй тапсырмасы: Эссе жазу
Қазакстандағы саяси куғын-сүргін зардаптары, “Алаш” 

партиясының
қоғам кайраткерлері туралы мағлүмат жинау.

Сабак жоспары № 38
Сабактын тақырыбы: Қазакстан - тогалитарлык жүйенің 

қалыптасуы кезеңінде
Сабактын мақсаты 1920- 1930жж. Қазақстаннын коғамдык- саяси 

өмірі, казак коғамын үжымдастыру жэне индустрияландыру кезеңінде 
тарихи окиғалардың маңызын, сипатын ашып көрсету.

Сабактын міндеттері:
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Білімділік: білім алушыларга ХХг. 20-30 жыпдардагы әміршіл- 
экімшіл жүйенің казак елін баскарудагы жіберілген өрескел саясатына 
талдау жасай отырып тарихи білімдерін толыкгыру;

Дамытушылық: білім алушылардың тарихи окигаларды дұрыс 
багалап тұжырымдай білу, тарихи деректер мен зерттеулерді өз бетінше 
оку жэне пайдалану кабілеттерін дамыту;

Тәрбиелік: білім алушыларды елінің тарихын, рухани 
кұндылыктарын қадірлеуге, ұлтжандылыкка жэне саяси саналылыққа 
баулу. Қазак халкының тарихи тағдырына азаматтык кұрмет сезімімен 
карай білуге тэрбиелеу.

Сабақ түрі: тәжірибелік
Сабақтын типі: жаңа білімді меңгеру
Сабақтың өту әдісі: ой қозғау ,сұрак- жауап, ізденіс -  зертгеу 

эдістері, ақпараттық коммуникативтік технология, мәселе коя отырып 
оқыту технологиясының әдістері.

I. Елді индустрияландыру.
1. Индустрияландыру бағытының жариялануы;
2. Голоіцекиндік «Кіші Қазан» саясаты;
3. Индустрияландырудың ерекшелігі мен кемшіліктері.
4. Түркістан-Сібір темір жолының магистрали
II. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру
1. Қазакстандагы ауыл шаруашылығын ұжымдастыру принциптері
2. Ұжымдастыру бағытында жіберілген қателіктер мен асыра 

сілтеушілік.
3. Шаруалардың жаппай ұжымдастыру саясатына карсылығы.
4. Аштык жылдарындағы Қазакстанның демографиялык жағдайы.
5. Қазак когам кайраткерлері Қазакстандагы аштыктың зардаптары 

жөнінде.
III. Сталинизмнің орныгуы.
1. Сталиндік басқару жүйесінің қалыптасуы, тоталитаризм, 

репрессия ұғымы;
2. Қазакстандағы лагерьлер жүйесі
3. Репрессия кұрбандары болған Семей елінен шыккан азаматтар.
Үш топка берілген тапсырмалар бойынша тірек сызбалар немесе

кестелер дайындау үсынылады жэне тірек сызбалар немесе кестені әр 
топтан бір білім алушы шығып қорғайды.

Жаңа тақырыпты меңгеру барысында білім алушылардың ойын 
•сергіту үшін ойын ойналады.

Жака тақырыпты пысықтап, бекіту.
1-ші топ: “Тарихи домино”
• «Отар болып калды жэне болып солай қалды» (кімнің сөзі?)
(С. Садуакасов)
• Барлык салаларын техникамен жабдыктау, халык 

шаруашылығының дамуы инфрақұрылымның
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(қандай терминнің анықтамасы?) (индустрияландыру)
• «1931- 1933 жылдары аштыкта Қазакстанда қаза болғандар санын 

ешкім дэл аныктай алмаған. Бірак іс канша дам өлгенде емес, адамның 
адамгершілігінің өлгенінде» деген кім? (Н.Михайлов)

• «Кіші Қазан» идеясының авторы кім? (Ф. Голощекин)
2-ші топ: Ассоциация оқыту ойыны бойынша негізгі бір сөз беріледі 

және осы негізгі сөзге катысты 5 ассоциялық сөз айту керек.
• Репрессия (1937 -  1938жж., жеке баска табынушылык, казақ 

зиялыларын жою, лагерлер жүйесі -  Карлаг, ЧСИР, Алжир, Степлаг, 
Гулаг, халык жаулары)

• Көтеріліс (ұжымдастыру, ашаршылық, шетке қоныс аудару, Созақ, 
Бұктырма, Ырғыз көтерілістері)

Үйге тапсырма. 1920- 1930жж. Қазақстанның қоғамдык -  саяси 
өмірі

Сабақ жоспары № 39
Сабақтын тақырыбы: Қазакстанға КСРО халыктарын 

депортациялау
Сабақтын білімділік мақсаты: окушыларға ¥лы Отан соғысы 

жылдарында Қазакстанга күштеп көшірілген халықтар туралы түсінік 
беру оның себеп салдарын талдау жэне қазіргі кездегі Қазақстан 
халқы қалыптасуының позитивті жактарын түсіндіру.

дамытушылык мақсаты: тақырыпты меңгерте отырып елімізге 
согыс кезінде күштеп көшірілген баска үлт өкілдерін казак халқының 
жанашырлықпен жылы кабылдап, көп көмек бергенін жэне бүгінгі күні 
көп үлтты елімізде хапыктар достығының тереңцігін мемлекетіміздің 
беріктігінің нығаюындағы ролін көрсету. Мэңгілік ел туралы 
білімдерін терендету.

тәрбиелік максаты: окушы бойына өз еліне, Отанына деген 
сүйіспеншілік сезімін дарыта отырып өзге үлт өкілдеріне 
сыйластыкпен карау, ұлтаралық, дінарапык төзімділікке тәрбиелеу.

Сабақтын түрі: теориялық
Әдісі: баяндау, сұрақ-жауап, пікір алысу, топтастыру, топпен 

жүмыс.
Пәнаралык байланыс: казак әдебиеті, дүниежүзі тарихы, 

география,
өлкетану.
Жаңа сабак- 1-топ. Ауылымыздағы Үлы Отан согысына қатысқан 

ардагерлер жэне майданда қаза тапқан жауынгерлер жайлы ізденіп, 
жинаған мәліметтерін ортаға салады. Сондай-ақ хабарсыз кеткен ауыл 
азаматгары мен олардың артында қалған туыстары жайлы 
жинаган мәліметтерін айтады.

2-топ. Соғыс жылдарындағы үлтаралық қатынастар туралы, 
көшірілген халыктардың жағдайы туралы жэне олардың көңіл-
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күйі,бастарына түскен ауыртпалыктары мен қазақ халқының оларды 
қалай қарсы алып, кабыл дагандары жайлы айтады. Мысалы, 
біздің Шамалган, Отар темір жол бекетінде кыстың аязында оларды 
калай қарсы алып, үйді-үйге тараткандары, бір үзім нанды біздің 
аталарымыз бен апаларымыз оларға бөліп бергені туралы айтып береді.

3- топ. Қазіргі кездегі басқа ұлт өкілдерінің өмірінен, тыныс- 
тіршілігінен мағлүмат береді. Қазакстан хапқы Ассамблеясының 20 
жылдығына орай мысапдар келтіре отырып компьютерден слайдтар 
көрсетеді.

Оқушылар өз тараптарынан жинаған мәліметтерін өмірмен 
байланыстыра отырып тақырыпты баяндайды.

Соғыс қарсаңында Қазақстанға 102 мың поляк айдап экелінді, Еділ 
бойындағы Неміс автономиялық республикасын таратып, 360 мыңнан 
астам неміс Қазакстанға экімшілік жолмен көшірілді. Қапмақтар,
қарашайлар, ингуштар, шешендер, балкарлар, қырым татарлары, месхет 
түріктері согыс кезінде күштеп Қазақстанға көшірілді. Олар эр қазақ 
отбасына бөліпберілді, казак халқының камкорлығын көрді.

III Сабакты бекіту кезені:
1. Халықтарды күштеп депортациялау неліктен жүзеге асырылды?
2. Депортацияланган халықтардың сол кездегі жағдайы 

кандай болды?
3. Қазақ халкының бойындағы мейірімділік, төзімділік, 

қонақжайлык касиеттердің қазіргі күндегі көрінісі қандай?
Үйге тапсырма Эссе жазу «Ұлттар достығы», «Қазақстан -  татулык 

мекені», «Отан үшін откатүс!...»

Сабақ жоспары № 40
Сабақтын такы ры бы : Қазакстандыктар ¥лы Отан соғысы

майданында
Сабақтың максаты:
Білімдік: Сол кездегі Кеңес Одағының басқа халқымен бірге жауды 

талқандап, жеңіске жету ісіне казак халқының қоскан үлесін, 
казақстандық жауынгерлерлің майдан жолдарында жеңіс туын көтеріп 
өткендігін, ¥лы Отан соғысы жылдарында біздің қандастарымыз 
катыспаған бірде-бір үлкен шайқас болмагандығын айта отырып, 
казактың батырлары ерен ерлік көрсеткендігін түсіндіру.

Тәрбиелік:Әрбір оқушыны Отанын, халқын, елін -жерін, сүйе 
алатын патриот тәрбиелеу, аға — апаларының ерлігі мен есімін ұмытпай 
мактан түтуға үйрету.

ДамытуЮқушының ойлау кабілетін, ізденімпаздык, 
ұйымдастырушылық, оқуга деген ынтасын арттыру, ой- өрісін жеке 
түлға ретінде сыни тұрғыда талдауға, рухани жетілдіре отырып дамыту.

Сабақтын түрі: Түсіндіру, сұрак-жауап, кайталау, дамыта оқыту 
технологиясы.
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Сабактын әдісі: Флипчарт, термин сөздермен жұмыс, жекелеп 
сұрау, фронтальді сұрау, ынталандыру, өзіндік жұмыс, пысыктау, сын 
тұрғысынан ойлау стратегиясы.

1. Ұлы Отан соғысының басталуы.
2. Барбаросса жоспары.
3. Германияның Польша жерін жэне Европа елдерін басып апуы.
4. Фашистердің КСРО аумагын бірнеше рейхкоммисариатқа бөлуі.
5. ¥лы Отан соғысына қазақстандыктардың қосқан үлесі.
6. Соғыс қимылдары болган аймактар.
7. Фашистік Германияның КСРО туралы ойлары.
8. ¥лы Отан согысы жылдары Қазакстанның экономикасының 

кұлдырауы.
9. Соғыс кезіндегі халықтың жағдайы.
10. Үлкен Үштіктің бас қосуы.
Жаңа такырыпты пысыктау
1941 ж. 22. 06 - (¥лы Отан соғысы басталды)
61 - (Екінші дүние жүзілік соғыска катысқан елдер саны)
11,600 - (Кенес одағының батыры)
500 - (Қазакстандыктар Кеңес Одағының Батыры атағын алды)
1418 - (Күн мен түнге созылған ¥лы Отан согысы болып өтті.) 
1910-1982 жж - (Бауыржан Момышүлы өмір сүрген жылдар)
1945 -  9.V - (¥лы Отан соғысы аякталды. Ең алғаш парад болды) 
1940.18.12 - (Гитлер КСРО -ны жаулап алу үшін Барбаросса 

жоспарын жасады.)
Үйге тапсырма беру 3-5 мин
Үйге тапсырма. Презентация жасау. Кеңес Одагының батыр 

кыздары. Кеңес Одағының батырлары. ¥лы Отан согысы жайлы 
әдебиеттерді окып, танысып, ішінен үзінділер оқу.

Сабақ жоспары № 41
Тақырыбы: Қазақстандықтар Ұлы Отан согысы майданында 
Мақсаты: Білімділік: ¥лы Отан согысының ерлікке толы каһарлы 

жылдары бірте бірте алыстап барады. Бірак адамзат дүние жүзін 
фашистік қүлдыктан аман алып калган халыктың гажайып ерліктерін 
ешқашан ұмыткан емес. Фашизмнің айуандық жоспарының сөзсіз 
күйрегендігін ашып керсеткенін 1418 күнге созылған сұрапыл соғыстың 
соңғы нүктесін қойған. Әкелеріміз бен аталарымыздың ұлылығын 
тереңірек үғындыру.

Тэрбиелік: Елін, жерін шексіз тэрбиелеу.
Дамытушылық: Соғыска байланысты материалдарды ұғыну,

батырлар ерліктеріне бага беру, қорытынды жасай білуге дағдыландыру. 
Сабактын түрі: тэжірибиелік 
Жаца сабақты меңгерту:
1 .Мәскеу шайқасы
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2. Ленинград шайкасы
3. Қазақстан-Сталинград майданының жақын тылы.
Сыныпты үш топка бөліп, жоспар бойынша әр топқа тапсырмалар 
беріліп, дайындалуға уақыт беріледі.
Қазақстаннан эр үлт өкілдері ¥лы Отан согысына катысуы:

Қазақ 50%
Орыс 37%
Басқа ұлт өкілдері 13%
Қазақ жерінен 1200000 адам соғысқа аттанды.
¥лы Отан согысында құрбан болтан адам саны.
Жалпы элем бойынша- 70000000 
Фашистік Германия бойынша-10000000 
Кеңестер одагы бойынша -270000000 
Қазақстан бойынша -  400000
Тарихта 1418 күн мен түнге созылган Ұлы Отан соғысы болып өтті. 
КСРО бойынша Кеңес Одағының батыры-11600 адам 
Қазақстандыктар -  497 адам 
Қазақтар - 97 адам
Үйге тапсырма Тарихи термин сөздерге аныктама (дәптермен 

жүмыс) Фашизм, Агрессия, Барбаросса, Тайфун, Остланд, Оккупация

Сабақ жоспары № 42
Такырыбы: Қазакстан соғыстан кейінгі жылдарында (1946 -  

1953ж.ж
Мақсаты: Такырыптың мазмұнын түсінеді, тапсырмаларды

орындай отырып такырыпты меңгереді,ойлау кабілеттерін арттыру 
аркылы топпен жүмыс істеуге дағдыланады

Жалпы максат: Тақырыпты түсініп оки білуге баулу. Тілін, сөздік 
корларын дамыту аркылы сабаққа деген кызығушылығын арттыру

Күтілетін нәтиже: Тақырыпты түсіне отырып ойын жеткізе білу 
аркылы,такырыпты дүрыс орындауға дагдыланады 

Сабақтын түрі: теориялық 
Жаңа сабақты менгерту:
Тапсырма
Қызыгушылықтарын ояту
Өткен такырыбы бойынша үй тапсырмасы тек сұрак-жауап арқылы 

сүралады. Ол үшін Миға шабуыл әдісін пайдапану
Сүрақтарды ауызша айтып эрқайсысына қойып отырамын. Өткен 

тақырып аррналган а үй тасырмасын қайталау га сұрактар жасалып, 
арнайы плакатка жазылып тақтаға ілінеді, крассворд, карточкалар

Оқушы Окушылар сол сұрақтарға жауап береді. Крассворд жауабын 
тактаға шығып жазады.лардың мүндағы максаты берілген 
тапсырмаларды катесіз топпен орындау, білімдерін тексеру.

Түсіну
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Өткен такырып пен жаңа сабактың такырыбы айтылады. Одан кейін 
өткен тақырыптка катысты тапсырмалар беріледі, таратылады.

Ол үшін Ыстық орындық әдісін пайдапану
Слайдты ашып балаларға көрсетемін, оларға нені байкап 

отырсыңдар?, күнделікті тұрмыста пайдасы бар ма? деген сияқты ой 
тастаймын.

Оқушыларга мэтінді беремін, капай жұппен, топпен 
талқылайтындыктарын түсіндіремін. Мен тек оқушыларға бағыт беремін. 

А 1 форматтагы кағазды таратамын.
Оқушылар өз ойын суреггер аркылы жеткізеді.
Оқушылар өздіктерінен мәтінді окып, бір-бірімен тапқылайды. 

Сүрақтар қояды.
Берілген кағазға өз ойларын жазып шығады. Тактаға шығып 

қоргайды.
Қолдану
Ізденген акыл ойынын
Пайдалану аркылы жаңа такырыппен жүмыс жасау, рессурстар 

арқьшы ойларын постерге түсіреді
Ортаға бірнеше тапсырма беремін. Тэжірибенің орындапуын, 

сапалық нәтижесін айтамын.
Окушылар суретпен арнайы ресурстармен жұмыс жасайды, 

түсіндіреді, көзбен көреді. Постермекн айтады 
Сергіту сэті
«Балапандар биі» атты жаттыгу жасау 
Оқушылармен бірге сергіту сәтін жасау
Интербелсеңді тактадағы бейнероиктегідей жаттығулар жасайды. 
Талдау
Жалғасын тап
Сөйлем соңында койылатын тыныс белгілері сөздерін тактаға жазып 

қою керек
Тактаға тақырыптағы сөздер апып оны тактаға жазып кою аркылы 

оқушылардың такырыпты талдату
Сөздерді толыктырады, мағанасын түсіндіреді, талдайды 
Жинактау
Тақырыпка катысты суретпен әцгіме күрастыру 

арқылы жинактайды
Тарау бойынша білімдерін жинактау үшін эр топқа суреттер 

таратылады, сол сурет төңірегінде әңгіме жазу тапсырылады
Эр топ өзара тақырыпқа қатысты шағын эңгіме жаза отырып өз 

ойларын жинактайы ортага шыгып әңгімелерін оқиды 
Бағалау 
Критерилері:
1. Үй тапсырмасы бойынша;
2. Мэтінді талдау;
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3. Сұрактарга жауап беруі;
4. Сурет салу бойынша
Оқушыларды мадактау арқылы жэне ынталандыра отырып 

бағалаймын. Олардын топка берген багаларын тындаймын. Жалпы 
бағасын шығарамын.

Өзін өзі топпн бағалайды
Оқушылар алдарына берілген багалау парағын толтырады. Тактаға 

шығып топка баға береді. Ал қасындагылардың бағаларын ауызша 
айтады.

Рефлексия
Стикерлер таратылады.
I .Бүгін мен не үйрендім?
2. Сабақтан алған эсерім?
3. Бүгінгі көңіл-күйім?
Оқушыларга стикер толтыруды ұсыну
Ұсынылған стикерді толтыру

Сабақ жоспары № 43
Сабақтын такырыбы: XX ғ. Екінші жартьісындағы Қазакстан
Сабақтың мақсаты:
1. Білімділік: Студенттерге 1970-1980 жж. Қазақстан халкының 

элеуметтік жагдайы, индустриялық дамуы, қоғамдық -саяси жүйесі 
туралы баяндау.

2. Дамытушылык: Сол кездегі мэдени күрылыс жөнінде баяндай 
отырып, білімге, өнерге деген қызығушылыгын ояту.

3. Тәрбиелік: Отан сүйгіштікке, шыншылдыкка, үлкенді қүрметтеуге 
тәрбиелеу.

Сабақтын түрі: тэжірибиелік
Сабақтың әдісі: топтык жұмыс
Пән аралық байланыс: География, казакстан тарихы.
Жака сабақ.
1. ХХғ. 60-80 жылдарындағы саяси өмір.
2. Өнеркэсіптің дамуы.
3. Ауыл шаруашылық жағдай.
Жаңа сабақты бекіту: 1. Тест сұрактарымен жүмыс
II. сұрақгар қою.
4. Соғыс аяктапганнаң кейін Қазақстанда жүмысшылар мен маман 

кадрларының жетіспеу себептері неде?
5. Төртінші бесжылдықга республиканың өнеркесібі кандай 

табыстарга жетгі?
6. 40-жылдардың екінші жартасында еңбекшілерінің өмір сүру 

жағдайында қандай өзгерістер орын алды?
7. Әкімшіл - эміршіл жүйенің Қазакстанның экономикалық 

дамуына кері әсерлері кандай болды?
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8. 50-жылдардың бас кезінде ауыл шаруашылыгының артта 
калуының себептері қандай?

9. Н.С. Хрущев жүргізген реформалардың шалағайлығы неде?
10. Енбекшілердің тұрмыс жағдайын көтеру жөнінде ұкімет қандай 

шаралар жүргізді?
11.60- жылдардың ортасында Қазақстаның халык шаруашылығын 

баскаруда кандай өзгерістер болды?
12.60- жылдары Қазакстаның ауыл шаруашылығында қандай 

қиындыктар мен шешімін таппаған мәселелер бар езі?
13. Республиканың 70-жалдардағы қоғамдық-саяси өміріне 

сипаттама беріндер.
Үй тапсырмасы. Қазақстан халкының демографиясы реферат дайындау

Сабақ жоспары № 44
Сабактың тақырыбы: 1960-1980 ж.ж. Қазақстандағы қоғамдык саяси

өмір
Сабактың мақсаты: Қазакстанда халық шаруашылығында орын 

алған өзгерістердің себептері мен мәнін түсіндіру.
Сабактың дамытушылығы: Окушылардың өздігінен жеке жұмыс 

істеу дағдыларын қалыптастыру, оқу материалдарындағы басты мәселені 
ажырата білу дағдыларын дамытуға жәрдемдесу. 
Сабактың түрі: теориялык

Сабактың әдісі: Сын тұрғысынан ойлау, картамен, сызба кестемен, 
Венн диаграммамен, ассоциациясымен жүмыс.

Жана сабактын барысы:
1. Қазакстанда 1960-1980-ші жылдарда халык шаруашылығығында 

орын алған өзгерістері мен себептерін, оның мэнін түсіндіру.
2. Қазақстанның 1960-1980-ші жылдардағы мәдени өмірінің 

көрінісі.
3. Қазакстан қайта қүру кезеңінде.
пысыкталып бекітіледі:
1. Қазақстанның 1960-1980-ші жьшдардағы өнеркәсіп пен ауыл 

шаруашылыгында орын алган өзгерістердің себептеріне?
2. Шаруашылықтың экстенсивті дамуының сипаты неде?
3. Қазақстанда 1960-1980-ші жылдардағы ұлттык мэдениеттің 

деңгейі қандай болды?
4. Республиканың ұлттық жэне саяси жағдайы?
5. Қазақстанда 1980-ші жылдары қайта құрудың басталу себебі 

неліктен?
6. Алматы қаласында 1986 жылы желтоқсанда болған оқиганың 

себебі неден?
7. Экологиялық жагдайдың Қазақстанда төмендеуі неліктен?
8. Арал жэне Семей полигонының проблемалары?
9. Табигат ресурстарының осы кезендердегі жагдайы.
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10. Кенес өкіметінің ыдырауындагы саяси жағдайлары?
Үй тапсырмасы:
Такырыпты окып, оны мазмүндау. Тарихи терминдерге анықтама 

беру.

Сабақ жоспары № 45
Тақырыбы: Токырау жылдарындагы Қазақстан 
Максаты: 1. 60 ж.ортасынан бастап, 1980ж. ортасына дейін 

қамтылған токырау жылдарындагы Қазақстанның дамуы туралы 
мағлұмат беру;

2. Окушылардың сөйлеу тілін. ойлау қабілетін дамыту;
3. Окушыларды жауапкершілікке тәрбиелеу.
Сабак түрі: тәжірибиелік
Жака сабақты меңгерту
Аквариум тәсілі ” оқыта үйрету ойыны
Ton топтарға бөлініп, шеңбер немесе шаршы бойына орналасады. 

Эр топ арасынан өздерінің көзкарасын білдіретін “өкіл” сайлайды. 
Оқытушы келелі мәселе ұсынады, оны эр топ өз ішінде талдайды. Ортақ 
пікірге келгеннен кейін, топтың ортасынан эр команданың “өкілдері” 
жиналады. “Өкілдер” сөз алып, өз тобынын көзкарасын білдіріп, 
сұрактарға жауап береді. Ton мүшелері өз өкілдеріне кішкене кағазга 
жазып, нұскаулар бере алады. Аса күрделі жағдайда “өкіл” тайм-аут 
алып, өз тобына келіп акылласады. Тайм-ауттар санын оқытушы 
белгілейді.

Талкылау аяқталған соң, студенттер кызметі бағаланады 
Тапеырмалар:
I топ Социализмніц кеңестік жолына наразылык көріністері. 

Кемелденген социализм II топ Токырау жылдарының
идеологиясы жэне КОКП-ның үлттық саясаты III топ¥лт
зиялыларының наразылығы. Целиноград окигасы 

Топтар дайындыгына 15 минут беріледі 
Талқылау үшін әр топқа 5 минуттан беріледі 
Бекіту сүрактары
1. Ұлттарды қосу дегенді калай түсінесіндер?
2. 1979 ж. Целиноград оқиғаларына кандай баға беруге болады? 
Кемелденген социализм дегенді капай түсіндің?
Рефлексия
Не білдік? Не үйрендік? Не білгіміз келеді?
Үй тапсырмасы Токырау жылдарындагы Қазақстан дамуы

Сабак жоспары № 46
Сабақтың тақырыбы: XX гасырдың 20-80 жылдарындагы 

наразылыктар, көтерілістер, 
қозғалыстар
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Сабактын максаттары:
Білімділігі: Жана тақырыпты жан-жакты ашу. Қазакстандағы XX 

ғасырдың 20-80 жылдар аралығында болған наразылыктар, көтерілістер, 
козгалыстар туралы түсіндіру;

Дамытушылыгы: Қосымша деректер аркылы студенттердің ойлау, 
сөйлеу дагдысын дамыту. Өз ойын мәдениетті түрде білуді 
калыптастыру. Студенттердің ойлау жэне есте сактау кабілеттерін 
артгыру. Саяси окигаларды өз бетінше тұжырымдауга бағыт беру. XX 
ғасырдың 20-80 жылдар аралыгында болған козгалыстар мен 
көтерілістердің негізгі себептері, сипаты, қозғаушы күші, барысы, 
нэтижесі туралы окушы білімін дамыту;

Тәрбиелігі: Үжымдылықка, достык пен татулыкка тәрбиелеу, 
еліміздің тарихын білуге, кұрметтеуге деген сүйіспеншілікті арттыру. 
Студенттерді тарих төрінен лайыкты орын алған тәуелсіздікті 
құрметтеуге, Отанының адал азаматтары болуға тәрбиелеу.

Сабактын түрі: теориялық
Сабактын әдісі: Сұрақ-жауап, оқулыкпен жүмыс. түсіндіру, 

интерактивті тактамен
жұмыс, слайд аркылы түсіндіру
Жаңа сабакты түсіндіру
Мына жосгіар бойынша түсіндірімен:
1. 20-80 ж.ж. наразылықтар, көтерілістер, қозғалыстардың себебін 

аныктау
2. 20-80 жж наразылыктың үйымдастыроушылары мен олардың 

ерліктері
3. 1986 жылгы Желтоқсан окиғасының маңызын ашу
4. 1986 жылғы Желтоксан окиғасына катыскан кыз -жігіттердін 

ерліктері
Жана сабакты бекіту
XX ғ. 20-80 ж.ж. наразылықтар, көтерілістер, қозғалыстар кестесін 

толтыру
1. Уакыты
2. Көтеріліс болған жерлер
3. Себебі
4. Қозғаушы күші
5. Барысы
6. Кеңес өкіметі карсы қолданған шаралар
7. Нәтижесі
Үйге тапсырма XX ғасырдың 20-80 жылдарындағы наразылықтар, 

көтерілістер, козгалыстар

Сабақ жоспары № 47
Сабактың такырыбы: Қазақстан түбегейлі бетбүрыс кезеңінде
1986 жылгы Желтоксан оқигалары
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Сабақ максаттары: 1986 жылғы желтоксан окигасы: себептері,
барысы жэне салдары

1986 жылгы желтоксан окигасынын себептері, барысы жэне онын 
салдары жайлы біледі.

1986 жылғы желтоксан окиғасы туралы эңгімелеп айтып бере алады 
Желтоксан окигасынын тарихи манызын бағалау 
Сабактын түрі: гәжірибиелік 
Жана сабакты түсіндіру
«Статистиктер»- - Желтоксан окигасына байланысты жылдар мен 

сандарға токталады.
«Дарындылар»- Желтоксан окигасына байланысты

шығармашылыкпен жұмыс істеп, 
нәтижесін корсету.
«Ғалымдар»-Алматыдагы 1986 жылгы Желтоксан оқигасы туралы 

жалпы маглұмат береді.
Суретшілері-Желтоксан окигасына байланысты сурет салу 
Бекіту
І.Желтоқсан окигасына катысканы үшін халык қаһарманы атагын 

алгандар
3. Алматыдагы Орталык алаңга тарихи Желтоксан көтерілісінін 

құрметіне орнатылган ескерткіш 
Тест сұрақтары
Үйге тапсырма: «Аллажар» фильмын көру; Қайсар рухты казак 

кітабын оқу;
Сабак бойынша рефлексия
Сабак максаттары/ оку максаттары дұрыс дұрыс қойылган ба? 

студенттер барлығы ОМ кол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? С абакта 
саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабактын акыттык кезендері сакталды ма? 
Сабак жоспарынан кандай ауыткулар болды. неліктен?

Сабак жоспары № 48
Сабақтың такырыбы: 1986 жылгы Желтоксан окиғалары 
Сабак максаттары: 1986 жылгы желтоксан окигасы: себептері, 

барысы жэне салдары
1986 жылгы желтоксан окигасынын себептері, барысы жэне онын 

салдары жайлы біледі.
1986 жылгы желтоксан окигасы туралы әңгімелеп айтып бере алады 
Желтоксан окигасынын тарихи манызын багалау 
Сабактын түрі: теориялык 
Жана сабакты түсіндіру
«Статистиктер»- - Желтоксан окигасына байланысты жылдар мен 

сандарга токталады.
«Дарындылар»- Желтоксан окигасына байланысты

шығармашылыкпен жұмыс істеп,
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нәтижесін көрсету.
«Ғалымдар»-Алматыдағы 1986 жылгы Желтоқсан окиғасы туралы 

жалпы мағлұмат береді.
Суретшілері-Желтоксан оқиғасына байланысты сурет салу
Бекіту
І.Желтоксан окиғасына катысқаны үшін халық қаһарманы атагын 

алғандар
3. Алматыдагы Орталық алаңға тарихи Желтоқсан көтерілісінің 

құрметіне орнатылган ескерткіш
Тест сұрақтары
Үйге тапсырма: «Аллажар» фильмын көру; Қайсар рухты казак 

кітабын оқу;
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары/ оқу мақсаттары дұрыс дұрыс қойылған ба? 

студенттер барлыгы ОМ кол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта 
саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың ақыттық кезеңдері сакталды ма? 
Сабақ жоспЬрынан кандай ауытқулар болды, неліктен?

Сабақ жоспары № 49
Сабақтың тақырыбы: «Диаспорология » және «диаспора» 

үгымдары қазақтын шетке ауа көшу кезендері
Сабақтыц білімділік мақсаты: Өтілген тақырыптар бойынша 

оқушылардың білімін қорытындылау, материалдарды меңгеру 
дэрежесін көтеру, пэнге қызығуын, ойлау, есте сактау қабілетін дамыту.

Сабақтың дамытушылыгы: Оқушылардың білімділігі мен білік 
дағдыларын калыптастыру, тарихи оқиғаға катысты эңгімелей білуге, 
тарихи кезеңдерді сапыстыруға, картамен жүмыс жасауға 
дағдыландыру.

Сабактың тәрбиелік мәні : Отаншылдық, бауырмашылдық, 
демократизм идеяларына баулу; Болашак Қазақстанды өркендететін 
өздері екендігін сезіндіру.

Сабақ тү р і: теориялык
Жаңа сабақ
1. Сталиндік жазалаудың құрбаны болған Алаш партиясының 

негізін калаушы автономиялық казак үкіметінің басшысы «Айкап», 
“Қазак», “Қазақстан” газеттеріне макала жазып тұрган.

2. Қазақстаннан шыккан тұңғыш саяхатшы Шығыс Түркістанда Орта 
Азияны зертгеген ойшыл, кемеңгер ғалым .1853 жылы оқуды бітіріп 
корнет атағын апды.1856 жылы Ыстыккөлдің топографиялык 
суретінтүсірді «Жоңғария очерктері», сапарының күнделіктері деген 
бірнеше еңбек жазды. Бұл тарихи тұлға кім?

3. Көтеріліске үш жүздің казактарымен қатар ақсүйектер, сүлтандар 
үстем тап өкілдері катысты. Дерек бойынша бүл көтеріліске 80 таяу 
старшын мен сүлтан катысқан Қанқожа Шерген, Тэни Тортайүлы, Күшік
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сиякты сүлтандар көтерілісті колдаған. 1841 жылы тамызда бүл 
адам хандык билікті қалпына келтіріп хан атанып, феодалдық мемлекет 
кұрады. Бұл көтеріліс қай жылы болды және кім басқарды?

4.1913 жылдың өзінде «Қазақ ұлтының өмір сүруініңөзі 
проблемага айналды» деп жазган.

Жака сөздер: «диаспора», «ирредента», «гастерарбайтер»,
’’диаспорология” Диаспора — грек тілінде белгілі бір халыктың 
(этникалык қауымның) біраз бөлігінің ез елінен тыс өңірге орын тебіуін 
білдіретін ұгым. Ирредента дегеніміз -  этностың өз тарихи отанында 
тұрып жатқан, алайда ол аумак түрлі себептермен өзге ел құрамына еніп, 
соған байланысты сонда капып койған этникалык азшылық.

«Гастерарбайтер» — сырттан келген жүмысшы.
Бірінші ксзец — XIX гасырда Қазақстан аумағын Ресей империясы 

мен Циндік Қытай мемлекеттерінің бөліске салу нәтижесінде Алтай өңірі 
мен Жетісу қазактары Монголия мен Шығыс Түркістанда қалып қойды.

Бкінші кезең — 1916 жылгы үлт-азаттық көтеріліс басып- 
жанышталғаннан кейін қазактардың жаппай ауа көшуі байқалды.

Үшінші кезең — Азамат соғысы жылдардағы қазақтарды күштеп 
отырықшыландыру жэне ұжымдастыру жылдарында қазатардың шетел 
асуы.

Жака сабақты бекіту.
1 .Диаспорология дегеніміз не?

2. «Диаспора» дегеніміз не?
3. «Ирредента» деген сөз кандай магына береді?
4. Қазак диаспорасының Еуропа мен Америкаға таралуы қай кезде 

басталды?
5. Қазақ үлты қандай жагдайларда Қазакстан шегінен асып таралған?
Үйге тапсырма
«Диаспорология» жэне «диаспора» ұғымдары қазактың шетке
ауа көшу кезендері.

Сабақ жоспары № 50
Сабақтыц тақырыбы: Дүниежүзі казактарының қүрылтайы
Сабақтың мақсаты:
ТМД елдеріндегі казактар, олардың Тэуелсіз Қазақстан 

Республикасымен қарым-катынасы. Дүниежүзі казактарының құрылтайы 
туралы түсінік беру; Белсенділігін арттырып, білімін жетілдіру;

Ұлтжанды, елін жерін сүйетін, адамгершілік касиеттерді бойына 
жинактаган, батыл, иманды жеке тұлга тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: тәжірибиелік
Әдісі: интерактивті
Жаңа сабақтын жоспары:
1. Өзбекстандағы қазақтар
2. Түркіменстандағы казақтар
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3. Тэжікстандагы казақтар
4. Ресей Федерациясындағы казактар
5. Қытайдагы казактар
6. Түркиядагы казактар
7. Монғолиядагы казақтар
8. Ирандағы казактар
9. Еуропадағы казактар
10. Қазактардың дүниежүзілік күрылтайы
11. Қазак диаспорасының көрнекті өкілдері
Сабакты бекіту:
1. Түркіменстандағы казактар
2. Тәжікстандағы казактар
3. Ресей Федерациясындағы казактар
4. Қытайдагы казактар
5. Түркиядагы казактар
6. Монголиядағы казақтар
7. Ирандағы казактар
8. Еуропадағы казактар
9. Қазактардың дүниежүзілік қүрылтайы
10. Қазақ диаспорасының көрнекті өкілдері
Үйге тапсырма: ТМД елдеріндегі казактар, олардын Тәуелсіз 

Қазакстан Республикасымен қарым-катынасы. Дүниежүзі казактарының 
кұрылтайы

Сабақ жоспары № 51
Сабактын такырыбы: Тэуелсіз Қазакстанның саяси дамуы
Сабақтын максаты: Тэуелсіз Қазакстанның саяси дамуы туралы 

толык мағлүмат беру.
1. Білімділік: Окушыларға Қазакстан Республикасынын Мемлекеттік 

тәуелсіздігін жариялау, Мемлекеттің рэміздері мен Тәуелсіз Қазакстан 
Республикасынын алгашкы Конституциясы туралы түсінік беру.

2. Дамыгушылык:Топтық өзіндік жұмыс жүргізу аркылы 
окушылардын ой- өрісін. сыни тұрғыдан ойлау кабілетін дамыту.

3 Тэрбиелік: Ел болашағын ойлайтын, халқы үшін енбек ететін, 
үлтгык санасы. кукы кты к  мәдениеті калыптасқан, елін, жерін корғай 
білетін жастарды тәрбиелеу.

Сабактын ресурстары: графопроектор, карта, суретгер, слайд, тірек- 
сызбалар, стикер, маркерлер.

Сабақ түрі: теориялык
. Жана сабақ такырыбы: Тэуелсіз Қазақстанның саяси дамуы. 

Топтар такырып бойынша жигсо эдісімен дайындалып презентация 
жасайды.
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■iff-:

1. «Қасым хан» тобы Қазақстан Республикасынын Мемлекеттік 
тэуелсіздігін жариялау тақырыпшасының мэнін ашады. 
Қабылданған кикаттын әрбір бабына токтапып. мәлімет береді.

2. «Тэуке хан» тобы: Тәуелсіз Казахстан Республикасынын 
Мемлекеттік рэміздерінің авторларына тоқталады, Мемлекеттік 
рэміздердін шыгу тегі мен рәміздердің мэнін түсіндіреді.

3. «Абылай хан» тобы: Тәуелсіз Қазакстан Республикасынын 
алгашкы Конституциясы туралы түсінік береді.

Жаңа сабақ бойынша үш топқа сұрактар қойылады.
1. «Қазакстан Республикасынын Мемлекетгік тэуелсіздігі туралы» 

Заң қашан қабылданды?
2. Қазақстан Республикасынын Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы 

Заң анықтаған мәртебесі кандай?
3. Қазақстан Республикасынын Мемлекеттік рэміздерін атаңдар?
4. Қазақстан Республикасынын Мемлекетгік рэміздері қашан 

кабылданды?
5. Тәуелсіз Казахстан Республикасынын алгашкы Конституциясы 

кай жылы. қай күні кабылданды?
6. Қазақстан Республикасынын жаңа Конституциясы қашан 

кабылданды?
Эр топ өз жауаптарын даярлайды.
Жака сабақты бекіту.
1. Қазақстан Республикасы Біріккен Үлттар Үйымына кашан 

кабылданды?
2. Қазақстан Республикасынын Ішкі істер әскері қашан құрылды?
3. 2006 жылы кабылданган қазіргі Әнүранның сөзінің авторлары 

кімдер?
4. Тәуелсіз Казахстан Республикасынын алгашкы Конституциясы 

канша белім. канша
тараудан тұрады?
Үйге тапсырма: Тэуелсіз Қазакстанның саяси дамуы такырыбын 

оқып келу. «Тәуелсіз Казахстан» такырыбында эссе жазу.
Рефлексия. Инсерт әдісі бойынша кері байланыс жазады.

Сабак жоспары № 52
Сабақтын тақырыбы: Казахстан Республикасы мемлекетгік 

органдарының конституциялык жүйесі.
Сабактыц максаты:
Білімділік: Казахстан Республикасы Президентінің, Парламентінің, 

Үкіметінің кұхыктык мэртебесі, сайлану тэртібі жэне өкілеттігі туралы 
түсінік беру.

Тәрбиелік: Казахстан Республикасынын тәуелсіздігін,
мызгымастығын жэне тұгастығын құрметтеуге тәрбиелеу.
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Дамытушылық: студенттердің ой-пікірін айта білу белсендігін 
арттыру.

Түрі: тәжірибиелік 
Сабак жоспары:
1. Қазақстан Республикасының Президент!
2. Қазақстан Республикасының Парламенті.
3. Қазақстан Республикасының Үкіметі.
4. Қазақстан Песпубликасының Конституциялык Кеңесі.
5. Қазақстан Республикасының сот билігі.
6. Жергілікті мемлекеттік басқару.
Жана сабақты меңгергендігін тексеру:
1. Қазақстан Республикасның мемлекет басшысы кім?
2. Мемлекеттің қандай органы заң шыгарушылык билікті жүзеге 

асырады?
3. Қазакстан Республикасының жоғаргы атқарушы органы қалай 

аталады?
4. ҚР-да сот төрелігін қандай органдар іске асырады, ол қалай 

жүзеге асады?
Жана материалды бекіту:
ҚР-сы Конституциясының үстемдігін қандай органдар жүзеге 

асырады? Кесте арқылы толтырындар.
Үйге тапсырма: Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

органдарының конституциялык жүйесі.

Сабак жоспары № 53
Сабақтын тақырыбы: Қазакстанның экономикалык дамуы 
Сабақтың мақсаты:
Тэуелсіз Қазақстан экономикасы турапы түсінік беру;
Белсенділігін арттырып, білімін жетілдіру;
Ұлтжанды, елін жерін сүйетін, адамгершілік касиеттерді бойына 

жинактаған, батыл, иманды жеке түлға тәрбиелеу.
Сабактьщ түрі: тэжірибиелік 
Жаңа сабақгың жоспары:
1. Нарыктық экономиканы күрудың апғашқы қадамдары
2. Мемлекет иелігінен any мен жекешелендіру багдарламасы
3. Өнеркәсіп
4. Аграрлық сектор
5. Қазакстанның әлеуметтік саясатының бағыттары
6. Зейнетақы реформасы
7. Денсаулық сактау жүйесі 
Сабақты бекіту:
1. Нарыктық экономиканы кұрудың алгашкы қадамдары
2. Мемлекет иелігінен алу мен жекешелендіру багдарламасы
3. Өнеркэсіп
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4. Аграрлык сектор
5. Қазакстанның әлеуметтік саясатының бағыттары
6. Зейнетакы реформасы
7. Денсаулык сактау жүйесі
Үйге тапсырма: Тәуелсіз Қазақстан экономикасы

Сабак жоспары № 54
Такырыбы: Инвестициялық саясат жэне Қазакстандағы шетелдік 

инвестициялары
Сабактын мақсаты: ҚР экономикасын дамытудың ерекшелігін 

түсіндіру, мағлүмат беру.
Сабактың міндеті:
Білімділік: ҚР экономикасынң даму кезендеріне токталып, жаңа 

мэлімет беру.
Дамытушылық: Оқушылардың экономикалық санасы мен ойлауын 

үздіксіз дамыту.
Тәрбиелік: Негізгі мәселелерге талдау жасай отырып, 

шыгармашылыкка тәрбиелеу.
Сабақтын түрі: теориялык
Сабақты үйымдастыру әдісі: жаңа сабақ меңгеру, баяндау, 

презентация
Жана білімді менгеру
Шетелдік инвесторлар кемегімсн. біздің ойымызша, мынадай 

міндеттерді орындауға болады:
1) аймактык жоғары бағаланған жаңадан табылған салалардың 

дамуын ынталандырып қолдау (негізгі іс атқарғыш күштерді аймақ 
территориясына орналастыру);

2) өндірістің бірқатар тұйыкталған жүйесін құру (мүмкіндігінше 
дайын өнім өндіру);

3) белгілі салалардағы ұлттық жэнс шетелдік кәсіпорындарга өзара 
тиімді бәсекеге түсуді камтамасыз ету ушін колайлы арақатынаска 
жагдай жасау.

Бұл міндеттердің орындалуы, жалпы баска өте маңызды 
экономикалык киындықтарды шешуге эсер еткен болар еді:

1) жүмыспен толық қамтамасыз ету;
2) жоғарғы деңгейдегі капитал (күрделі қаржы) кайтарымына жету;
3) бұрын өндірісте өндірістік мақсатқа жарамайды деп 

пайдаланылмаған
жергілікті шикізат пен материалдарды, ресурстарды шаруашылық 

айналысына игеру;
4) пайдалану шыгындырын темендету.
Жаца сабакты бекіту.
Біздіңше занда, Республика экономикасына инвестициялардың 

тартылуына белгілі бір деңгейде ықпал ететін кедергілер бар. Бұл:
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1) заңды жэне жеке тұлгалардан алынатын салыктың жогарылығы;
2) елдегі еркін экономикалык аймақ санының жеткіліксіздігі;
3) төлем мэселесі - шетел валютасына кол жеткізу киындығы;
4) үнемі өзгеретін жэне дәйексіз заңдар;
5) зандық базаның жалпы тұрақсыздығы.
6) "Кепілдік туралы" заңның икемсіздігі, эсіресе шетел кредитына 

арналған кепіл ретінде козғалмайтын мүлікті пайдалануға катысты 
бөлім;

7) жекеменшіктің бүкіл институтының негізі болатын жер үшін 
жекеменшіктің

жоктығы;
8) дамымаған каржы секторы, шетелдік жобалар үшін каржының 

жоктыгы, кепілдік алу киындығы;
9) экологиялык нормаларды сактауда кәсіпорынның жауапкершілігі 

туралы мәселеде накты саясаттың болмауы;
10) жетілмеген банк туралы зандар және өте түрпайы банк жүйесі;
11) Қазақстан мен сыртқы дүние арасындагы әуе желісінің 

жеткіліксіздігі;
12) сырткы рынокка Қазақстаннан күрлык бойынша тауар 

тасымапдауға арналған жермен тасымалдау жүйесінің икемсіздігі 
(“Мұнай жэне газ” кұбырын коса алганда).

Үй тапсырмасын беру. Экономикалык дамудың негізгі 
принциптері

Сабақ жоспары № 55
Сабақтын такырыбы: Қазақстан Республикасының сырткы

саясаты жэне хапыкаралык жагдайы.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушыларға Қазақстан Республикасының калыптасуы, 

оның элемдік қауымдастыктың тең кұкылы мүшесі болуы үшін түрлі 
халыкарапық үйымдармен байланысын, өзінін айнапасындағы елдермен 
кауіпсіздігін, егемендігін, аумактық түтастыгын сактау кажеттігін 
түсіндіру.

Дамытушылык: Елдің қауіпсіздігі мен халықаралық беделін 
көтеру маңыздылыгын білуге, қосымша материалдарды пайдапана 
отырып, оқушыларды ізденіске баулу, шығармашылық қабілеттерін 
арттыру, ой-өрістерін, саяси сауаттылықтарын дамыту.

Тәрбиелік: Оқушыларға саяси және халыкаралық ұйымдардың 
кызметі туралы түсінік беру, кәсіби саладағы мамандыктарға 
кызыгушылықгарын ояту, адамзатка бейбіт емір сыйлай алатын, саяси 
сауатты қоғам түлғаларын тәрбиелеу.

Сабактын көрнекілігі:
Дүние жүзінің саяси картасы, Қазакстан Республикасының саяси 

картасы, слайдтар, бейнероликтер, тірек-сызба, кесте, суреттер, ҚР-ның
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Президент Н. Ә. Назарбаевтың еңбектері, халыкаралык ұйымдардың 
эмблемаларының суретгері.

Сабактың түрі: тэжірибиелік
Сабақ эдісі: баяндау, сұрак-жауап эдісі, топпен жұмыс, 

интерактивтік әдістер
Пәнаралық байланыс: география, дүние жүзі тарихы, қүкық
Сабак жоспары.
1. Қазақстан Республикасының элем картасындағы орны жэне 

геосаяси жагдайы
2. Қазақстан және халықаралық ұйымдар Бүл сабақта еліміз мүше 

болып отырған барлық халықаралық ұйымдармен жұмыс жүргізіп 
жаткан негізгі ұйымдарға токтапамыз.
1. Дөңгелек үстел басына шақыру. Қатысушылар: қонактар,
оқушылар.“Тәуелсіз елдін-түғыры биік ”

1. Қазакстан қай құрлыкта орналасқан?
2. Жер көлемі жөнінен элемде нешінші орында?
3. Қазакстан мен көршілес елдерді атақцар.
4. Қазакстан кай жылы БҰҰ-ның мүшесі болды?
5. Қазакстанды әлемнің канша елі таныды?
Ой козгау стратегиясы
Бүгінгі тақырыпты мынандай сұрактармен өрбіткім келіп отыр:
1. Қазіргі танда Қазақстан Республикасынын сыртқы саятында 

қандай алга жылжулар болуда?
2. Қазақстанның Азия аймағындағы елдермен қарым-катынасы қандай?

3. XXI ғасырда кең өріс алып отырған басты кауіп -  халықарапык 
лаңкестік, осыған қарсы кандай іс-шаралар жүргізілуде?

4. Шанхай Ынтымактастык ұйымына қатысушы елдердің максаты 
не?

Үйге тапсырма.
Қосымша ізденіп, тақырыпқа сай рефераттар жазу:
1. “Б ¥¥  - ның әлемдегі рөлі”
2. “Шанхай ынтымактастық ұйымының тарихы”
3. “Қазакстан және ЕЫҚ¥”

Сабак жоспары № 56
Сабақтыц тақырыбы: Дүниежүзіндегі ықпалдастық үрдістер.
Халыкаралықүйымдардың қызметі жэне бүгінгі Казакстан
Білімдік мақсаты: Дүниежүзіндегі ықпалдастық үрдістер,

Халықаралық ұйымдардың
қызметі жэне бүгінгі Қазақстанның дүниежүзілік аренадағы 

мэртебесі жөнінде мағлүмат беру.
Дамытушылық мақсаты: Қазақстан Республикасы «Білім турапы» 

Заңының стандарт
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талаптарына сай тарихымызды таныта отырып, студент 
дүниетанымы шеңберін кеңейту,

жеке студенттердің зертгеушілік кабілетін дамыту.
Тэрбиелік максаты: Студенттерді отансүйгіштік сезімге, өз

халқының әдет-ғүрпы мен
мақсат-мүддесіне сызат түсірмей корғауғатәрбиелеу.
Сабақтың түрі: теориялык
Кіріспе. Казахстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда 

тәуелсіздік алғаннан кейін айқын сырткы саясат жүргізе бастады. Тек 
осы кезден бастап кана Қазакстан әлемдік аренага халықаралық 
кұқыктың толыкканды субъектісі ретінде шыкты. 1991 жылдың соңына 
дейінгі екі апта ішінде Казахстан тәуелсіздігін 18 мемлекет танып 
үлгерді, олардың ішінде Түркия, АКШ, Кытай, Германия, пәкістан бар. 
Бұрынғы одактык республикалар бір- бірінің дербестігін мойындады. 
Казахстан отарлык езгіден юлылып.әлемдік кауымдастыктың тең 
кұкыкты мүшесі болды.

Казахстан тәуелсіздігін әлемнің баска елдерінің тануы өте тез өтгі. 
1992 ж. наурызда Казахстан ең ірі жэне беделді халыкаралык ұйым- 
Біріккен Ұлттар Ұйымының толык кұкыкты мүшесі болды. Сондай-ак, 
Казахстан Дүниежүзілік банктің, Европа кайта кұру және даму банкінің, 
Халыкаралык валюта корының, ЮНЕСКО-ның мүшесі болды

Әлемдік кауымдастыкпен бірігуге карай жасалган үлкен кадам 
Финляндия астанасы Хельсинкиде жасалды. мұнда Казахстан КСРО мен 
СФРЮ (Югославия) ыдырағаннан кейін пайда болған баска да елдермен 
бірге, Европадағы кауіпсіздік пен ынмымактастык жөніндегі ұйымның 
(ЕҚЫ¥) корытынды актісіне косылды

Үйге тапсырма. такырыпка сай рефератгар жазу:

Сабақ жоспары № 57
Сабақтын такырыбы: Қалыптаскан мемлекеттін жана саяси 

бағыты
Эпиграф: «Біз бэріміз бір атаның -  казак халкының үлымыз. 

Бәріміздің де туған
жеріміз біреу -  ол қасиетті қазак даласы. Бұл дүниеде біздің бір ғана 
Отанымыз бар, ол -  тәуелсіз Казахстан».
Н.Ә.Назарбаев
Сабақтын мақсаты: а) білімділік: Студенттерді елбасы

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халкына «Қазақстан-2050» стратегиясымен 
таныстыра отырып, саяси жағдайға, экономикамызға талдау жасап, өз 
ой-пікірімен бөлісуге, оны дәлелдей білуге дағдаландыру; алған 
білімдерін өмірде қолдана білуге үйрету; елжандылыққа тәрбиелеу

э) дамытушылық: Өскелең ұрпактың ата-тарихын терең оқып 
тануга деген қажетгіліктері мен сұраныстарын арттыру, студентгерді
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тарихка деген кызыгушылығын, кұрмет сезімін дамыту, өз білімін 
жетілдіруге, косымша ізденуге багыт беру, ой-өрісін дамыту.

б) тәрбиелік: Өз жерінің, елінің тарихын біліп, сүюге, кұрметпен 
карауға, еңбек сүйгіштікке, патриотизмге тэрбиелеу.

Сабақтың түрі: тәжірибиелік сабақ
Сабақтың әдісі: түсіндіру, баяндау, сатылай кешенді тапдау, сұрак- 

жауап
Жаңа сабакты түсіндіру.
Сабактың жоспары:
1. Қазақстан Республикасының Президенті -  елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың
Қазақстан халкына Жолдауы, 2012 жылгы 14 желтоксан, 

«Қазакстан-2050» Стратегиясы қалыптаскан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты жолдауы (Н.А.Оразахынованың сатылай кешенді талдау 
технологиясы бойынша).

2. «Мэңгілік ел» бейнероликті талдау.
3. «Қазақстан-2030» бен «Қазакстан-2050» Страгеияларының 

ұксастыктары мен айырмашылыктары (такырыптық слайдтар).
Жана сабакты бекіту
1. Казахстан қандай қауымдастық таныған ел? Жауабы: Әлем 

таныған ел
2. Казахстан 2010 жылы кандай ұйымға төрағалык етгі? Жауабы: 

Еуропадағы хауіпсіздік жэне ынтымактастыкұйымы
3. Біздің елде элемдік және дәстүрлі діндердің неше съезі өтті? 

Жауабы: 4
4. Үдемелі индустрияландыру багдарламасы аясында 397 

инвестициялых не іске асырылды? Жауабы: Жоба
5. Казахстан XXI ғасырдың ортасына карай дамыған неше елдің 

катарында болуға тиіс? Жауабы: 30
Үй тапсырмасы.
Атапган такырыптардың мағыналарын ашып келу.
• ЕХРО-2017
• «Казахстан -2050»
. Инвестиция
• Патриот
• «Мәңгілік ел»
• Ислам ынтымактастык ұйымы
• Ядролык кару
Қорытындылау (студенттерді багалау).
Сабахха белсенді араласып, тапсырмаларды орындаган студенттерге 

бага кою.

Сабак жоспары № 58
Сабақтын такырыбы: Тәуелсіз Казахстан экономикасы
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Сабактын мақсаты: студенттердің шығармашылық ізденіс 
кабілетіне эртүрлі озыктэжірибелерді колдана отырып ыкпал ету.

Сабақтың барысы: ұйымдастырушылық кезеңі, сыныпты топка 
бөліп, үй тапсырмасын сүрау, жаңа сабактың максатымен таныстырып 
жаңа сабакты бастау

Сабактын түрі: теориялык сабак
Жана сабак жоспары:
1. Қызығушылығын ояту:
2. Мәтінмен жүмыс:
3. Шығу парағы бойынша:
4. Ой толғаныс:
5. «Соңгы сөзді мен айтайын»
Жаңа сабакты бекіту:
1. Ақшаның аткаратын кызметтері қандай?
2. (Құн өлшемі, айналым кұралы, қор жинау, төлем құралы, 

дүниежүзілік ақшалар)
3. Мемлекеттік қаржылары туралы түсінік бер?
(Мемлекеттік қаржылар- мемлекеттің қолында шогырланған жэне 

оның қаржылық
қызметін камтамасыз етуге багытталган, акшалай корлар жүйесі. Ол 

қаражат
тұрғындардың әлеуметтік кепілдігін камтамасыз етуде, зандылык 

пен құқыкты
сактауға, қорганысқа жүмсалады. Мемлекеттік каржы құрамына: 

мемлекеттік
бюджет, банктік және мемлекеттік несие, зейнеткерлік, 

тұргындарды жүмыспен
камту коры т.б. жатады)
4. Хапык қаржылары дегеніміз не? (Ел халкының еңбек және 

баскадай кызмет етудің
нэтижесінде алатын акша корлары. Халык бүл каржыларды өз 

меншіктерін жэне игілік жагдайларын үлгайту мақсатында 
пайдаланады.)

5. Кәсіпорын каржылары дегеніміз не? (Өндірістік тауарлар мен 
қызметтер процесін қамтамасыз ететін акшалай қорлар жүйесі.)

Үйге тапсырма: Қазакстанның элеуметтік -  экономикалык
жаңғыру кезеңі.

Сабак жоспары № 59
Сабақтын тақырыбы: Тәуелсіз Қазақстан мәдениеті саласындағы 

өзгерістер
Сабактын мақсаты: Білімділік: Окушыларга Қазақстан

Республикасының тәуелсіздік алған жылдардан бері мәдениетінің 
өркендеу тарихын таныстыру.
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Дамытушылық: Мэдени даму тарихын игерте отырып окушылардың 
дүниетанымдык көзкарасын қапыптастыру.

Тэрбиелік: Оқушыларды мэдениеттілікке, білім мен ғылым 
меңгеруге тэрбиелеу.

Сабактын түрі: тэжірибиелік сабак
Жана сабак жоспары:
1. Білім мен ғылымның
2. Ұлттық мэдениет айшықтары
3. Қазакстан мәдениетін көтеру мэселелері
Жака сабакты бекіту
Тесттік тапсырмалар:
1. Осы жылдың 11 шілдесінде «Қазақстан Республикасындагы тіл 

туралы» Заңға өзгертулер енгізілді. А) 1993 ж. В) 1994 ж. С) 1995 ж. Д) 
1996 ж. Е) 1997 ж.

2. 1992-1993 жылдары электроника мен байланыс жүйесі бойышыа, 
ақпаратты және есепті техника бойынша, биотехнология, экология жэне 
жаратылыс ғылымдары бойынша, минералдық шикізатгарды кешенді 
өңдеу, жаңа гарыштық технологиялар бойынша ашылды- А) тәжірибелік 
зертханалар В) үлттық ғылыми орталыктар С) үлтгық концорциумдар Д) 
ұлттық компаниялар Е) ұлттық бірлестіктер

3. Іргетасы бүрыннан қаланған ғылыми ошақтар, атап айтқанда, 
геология, химия, механика, т.б. бүкілодактық жүйенің күйреуі мен 
құрылымдык кұлдырауына қарамастан - А) жарғыларын жариялады В) 
бірігіп кетті С) өз түргыларын сақтап калды Д) шетелде тэжірибе 
жүргізді Е) жеке-жеке бөлінді

4. Ғылым және жаңа технология министрлігін, Үлттык академияны, 
ауыл шаруашылығы ғьшыми академиясын біріктіру жүзеге асырылып, 
жаңадан Қазакстан Республикасының осы мекемесі дүниеге келді -  А) 
Ұлтгық мекемесі В)¥лттық институттар С) Ғылым бірлестігі Д) Ғылым 
Академиясы Е) Ғылым зертханасы

5. Этностык ерекшеліктердің есепке алынуына орай, республикада 
оқу, білім алу қанша тілде жүргізілді? А) 6 В) 8 С) 4 Д) 5 Е) 7

6. Ерекше дарынды балаларды шетел оқу орындарына жіберіп 
отыру мақсатында 1993 жыпдан бастап бағдарламасы жүмыс істеп 
келеді- А) «Болашақ» В) «Келешек» С) «Жас талап» Д) «Жас өркен» Е) 
«Дарын» Картамен жұмыс: Республикамызда ашылган үлттык ғьшыми 
орталыктарды картадан көрсет.

Үйге тапсырма: «Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынгы
Жолдауларында білім мен гылымның дамуы» такырыбына зерттеу 
жүргізу.

Сынақ және емтихан сүрақтары
1. Тас дәуіріндегі Қазақстан.
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2. Қазақстандағы патшалык Ресейдің экімшілік-территориялык 
реформапары.
3. 1822-1823 жж.Кіші жэне Ортажүздегі хандыкбиліктіңжойылуы.
4. ¥ОС жағдайындагы ғылым, мәдениет жэне халыкка білім берудің 
дамуы.
5. Қазакстан кола дэуірінде.
6. Ресейдің кол астына өткенге дейінгі казак елінің жағдайы.
7. Ресейдегі ақпан буржуазиялық-демократиялық төңкерісі жэне оның 
Қазақстанның коғамдык -саяси өміріне әсері.
8. Сак тайпапық бірлестіктері.
9. 1916 жылғы Қазакстандағы ұлт-азаттык-көтеріліс жэне оның маңызы.
10. Қазақстан Республикасындағы сайлау жуйесі.
11. Үйсін тайпалык бірлестігі.Шаруашылыгы,тұрмысы.
12. Сырым Датұлы бастаған көтеріліс.
13. Н.Ә. Назарбаевтың «Элем. XXI ғасыр» манифесі.
14. Қаңлы тайпалык бірлестігі. Шаруашылығы,тұрмысы.
15. Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісұлы бастаған кіші жүздегі 
шаруалар көтерілісі.
16. ҚР мемлекеттік нышандары.
17. Ғұндар мемлекеті. «Хапыктардың үлы көші» жэне оның әлем 
тарихындағы маңызы.
18. Хиуа жэне Қокан хандығына карсы Сырдария қазактарының 
Жаңқожа Нұрмүхамедов бастаған үлт-азатгык көтерілісі.
19. 18. 1979жылгы Целиноград оқиғасы.
20. 19. Ежелгі түркі мемлекеттерінің кұрылуы. Түрік жэне Батыс-түрік 
кағанаттары.
21. Қазакстанның Ресейге қосылуының аяктапуы. Оңтүстік аймактарды 
жаулауы жэне оның сапдары.
22. Қазақстаньщ саяси жүйесіндегі өзгерістері.
23. Түргеш қағанатының саяси тарихы.
24. XIX ғасырдагы казак мемлекетгілігін кайта кұру жолындағы
25. 1837-1847 жж. Кенесары Қасымұлы бастаған үлт-азаттық көтеріліс.
26. 1946-1960 жылдардагы Республикадагы ғылым жэне білімнің дамуы.
27. Қарлүқ мемлекеті.
28. 1967-1968 жж. экімшілік реформалары. Қазақстанның Ресей 
империясының отарына айналуы.
29. Қазіргі замандагы ҚР сырткы саясаты.
30. Оғыз мемлекеті.
31.20 ғасырдың басындағы Қазақстанның экономикалык жағдайы. 
Өндірістің дамуындағы ерекшеліктері жэнеотаршылдық көріністері.
32. КОКП-ның ыдырауы, саяси аренада жаңа саяси партиялар мен 
қоғамдық қозғалыстардың пайда болуы.
33. Найман жэне керей мемлекеттерінің бірлестіктері.
34. 1905-1907 жж. Бірінші орыс революциясы ,оның Қазақстанға әсері.
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35. Абылай хан —жеке тулға жэне саясаткер.
36. Карахан мемлекеті.
37. Патшалы билік күлаганнан кейінгі Қазакстандағы саяси жағдай. 
«Алаш» партиясының кұрылуы.Партияның багдарламасы.
38. ХХғ. 90 жылдарындагы гылым мен мэдениет.
39. Қимак мемлекетінің бірлестігі.
40. 1917 жылғы қазан төнкерісі жэне оның Қазакстанның когамдык саяси 
өміріне әсері.
41. 19 ғ. Ағартушылықтың дамуы. Ыбырай Алтынсарин қазақ 
мэденитіне косқан үлесі.
42. Қыпшақ мемлекеті.
43. Қазақстан азамат соғысы жылдарында.
44. 1986 ж. Алматыдағы желтоксан оқигасы жэне оның саяси бағасы.
45. Ұлы Жібекжолы: енгізгі тармактары, маңыздылығы.
46. Қазақстандағы «Соғыс комунизм» саясаты: кұрылымы, әдісі жэне 
оның жүзеге асыру формасы.
47. XIX ғасырдың 60 -90 жылдарындагы Ресейдің Қазақстандагы 
экімшілік жэне сот реформалары.
48. Монғолдардың қазак жеріне шапқыншылығы.
49. Казак АКСР құрылуы.
50. Қазакстанның халыкаралық ұйымдарга қатысуы.(
БҮҰ,МВФ,ЮНЕСКО, МАГАТЭ жэне т.б.)
5 1. Қазақстан Алтын Орда курамында.
52. 1921 жылгы аштық, оның себебі менсалдары.
53. 1995 жылгы Конституция мазмуны.
54. Алтын Орданың кұлдырауы. Ақ Орданың кұрылуы.
55. Казақстандағы жаңа экономикалық саясат, оның токталу себебі.
56. XX ғ. 90 жылдарындагы гылым жэне мәденит.
57. Әмір Темірдің басқыншылык жорыктары.
58. Казақстандағы ауыл шаруашылыгы ұжымдастыру жэне оның 
салдары.
59. Казақстанның тәуелсіздігінң жариялануы.
60. Көшпелі өзбек мемлекеті. Әбілхайыр хандыгы.
61. Ф.И. Голощёкиннің Қазакстандағы «Кіші Казан» саясаты: қурылымы, 
әдісі жэне оның жүзеге асыру формасы.
62. Кола дэуір тайпаларының мәдениеті.
63. Ногай рордасы.
64. 1931-1933 жылдардағы ашаршылық ,аштыктың демографиялык 
салдары. Шаруалар көтерілісі.
65. КСРО-ның кұлауы.ТМД-ның қурылуы.
66. Моғолстан мемлекеті.
67. Казак халқының калыптасуы. Жүздердің пайда болуы.
68.3.Абай Қунанбаевтың философиялық көзкарасы және әдеби 
туындылары.
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69. Н.А. Назарбаев-Ұлт Лидері.
70. Қазак хандыгының қүрылуы.
71. Қазакстандағы индустрилизация саясаты.
72. Қасым ханның ішкі-сырткы саясаты.
73. Қазакстанның ( 20-30жж.) когамдық-саяси өмірі. Әкімшілік басқару
74. әдісінін калыптасуы.
75. ХҮІІІ гасырдағы казак мәдениті.
76. Қазак халкының этногенезі «Қазак» этнонимінің мағнасы.
77. Фашистік Германиянын КСРга шабуылы.Қазақстан майдан арсеналы.
78. Қазіргі замандағы Қазакстанның халықаралық карым-катынасы.
79. Қазакстан халыктар Ассамблеясы.
80. Ұлы Отан согысы майданындагы казакстандыктардың ерліктері.
81. ХҮІІ-XYII1 ғ казактардын когамдык құрылысы мен шаруашыпығы.
82. Түркі халыктарының мәдениеті.
83. Қасым хан тұсындағы Қазак хандығының күшейуі.
84. Қазакстан XX г 50 жылдарында. Халык шаруашылығын қалпына 
келтіру
85. Ү1- XIII- ғ. Қазақстан мәдениті. Әль-Фараби, Жүсіп Баласаұни, 
Махмүд Қашгари жэне т.б.
86. Тэуке хан түсындагы казак хандығы. «Жеті жарғы» зандар жинағы.
87. Қазакстандағы тың жэне тыңайган жерлерді игеру: 
проблемалары мен салдары.
88. Үлт жоспары -  бес институционалдық реформаны жүзеге асыру 
жөніндегі 100 накты қадам.
89. Жоңғар шапкыншылыгы. «Актабан-шұбырынды».
90. ХХг 30-шы жылдардағы ұлттык интеллегенцияға карсы репресия.
91. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдыгы декларациясы.
92. Орыс- казак карым-катнасы.Кдзақстанның Ресейге косылуының 
алгышарттары.
93. Қазак интелегенциясының өкілдері А. Байтұрсынов, М.Дулатов,
Ш. Қүдайбердиев жэне т.б.
94. 1985-1991 жылдардағы Қазакстандағы қоғамдык саяси өмірді қайта 
КҰРУ-

Әдебиеттер және оқу құралдар
Негізгі әдебиетгері:

1. Артыкбаев Ж.О.Қазақстан тарихы. Жоғары оку орындарына арналған 
окулык А, Фолиант, 2013
2. Төлебаев Ә., Қасымбаев Ж., Қойгелдиев Қазақстан тарихы. А.:2014
3. Т.Т. Тұрлығұл Қазақстан тарихы 11 сынып А. «Мектеп» ,2015
4. Жолдасбаев С. Қазақстан тарихы 10 сынып А. «Мектеп» ,2015
5. Шаймерденова М.Ж., Б.Аяған Қазақстан тарихы 9 сынып А.:2011
6. Игебаев С. Қазакстан тарихы . оку кұралы. А. Фолиант, 2013
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7. Турмашова Б.К., Берманова С.Т. Казахстан тарихы. оку хуралы. 
А.Фолиант, 2013

Қосымша эдебиеттер:.
1. Н. Назарбаев. Ғасырлар тогысында. А.Өнер,1996
2. Н. Назарбаев. Эпицентр мира .А.Елорда, 2001
3. Н. Назарбаев.Тэуелсіздіке бес жыл.А.: Казахстан 1996
4. Н. Назарбаев.Сындарлы он жыл. А.Атамура, 2001
5. Казахстан тарихы (ежелгі' заманнан осы уақытка дейінгі) 5 томдык А.: 
Атамура.
6. Казахстан Республикасынын Конституциясы 1993, 1995 ж 
Окытудың косымша усыныс куралдары:
1. Электрондык оку хуралдары: Казахстан тарихы. 5-9- сыныптарға 
арналған электрондых оқулыктар.
2. Сайт «Казахстан тарихы порталы».
3. «Казахстан тарихы nopTanbi».e-history.kz/
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