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Офис сағаттары –  
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2. Курстың мақсаты: 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы – Қазақстан Республикасы аумағында өмір сүрген, 

қазір де өмір сүріп жатқан қазақ және басқа да ұлт өкілдері құрайтын Қазақстан халқының 

тарихы, бүкіл адамзат тарихының бір бөлімі, Отан тарихының заңды жалғасы. Ол Еуразия 

және Орталық Азия елдері тарихымен тығыз байланыста ұштасып жатыр. Қазақстанның 

қазіргі заманғы тарихы – Ұлы Далада ХХ ғасырдың бас кезінен бастап бүгінгі күнге дейін 

орын алған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді, тарихи заңдар мен 

заңдылықтарды аша отырып, оларды тұтас қарастыратын пән. ХХ ғасыр Қазақстанның 

тәуелсіздік жолындағы ұлттық идеялары мен қозғалыстар тарихы, сонымен қатар, 

қайшылықтарға толы көптеген саяси-әлеуметтік бетбұрыстар мен мәдени төңкерістердің, 

Дүниежүзілік соғыстардың, экономикалық өзгерістердің орын алған, Тәуелсіздіктің жүзеге 

асқан кезеңі болғандықтан және бүгінгі күнмен етене байланысып жатқандықтан – осы 

процестерді оқытуға аса көңіл бөлінеді. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздік алуына орай өткенді жан-жақты, 

обьективті зерттеп, зерделеу және негізгі міндеттері халықтың тарихи жадын жаңғырту, 

ұлттық сана мен азаматтық бірлікті насихаттау, жастарды отансүйгіштік пен толеранттық 

рухта тәрбиелеу болып табылатын «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәнін оқыту 

көкейкесті бола түсті. Мемлекеттің біртұтас сипатын көрсету, қоғамдық сананы 

қалыптастыру, ұлттық идеология, азаматтардың жасампаздық белсенділігін дамыту, елдің 

зияткерлік әлеуетін көтеру осы пән шеңберінде жүзеге асады. Бұл пән – қазақстандық 

біртұтастықты орнықтырушы, Мәңгілік ел құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың 

өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні 

болып табылады. Сондықтанда бұл пән барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу 

орындарының оқу-әдістемелік жоспарларына енгізілген. 
 

3. Курстың қысқаша сипаттамасы: 

Курстың мақсаты:  

Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен 

ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің 

қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент 

назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи 

танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми 

көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. 

меңгерілетін білім:  

- Әлемдік тарихтың бір бөлшегі ретінде Қазақстанның қазіргі заман тарихының орнын, 

негізгі терминологиясын, тарихнамасын көрсете білу, өткен тарихи оқиғалар мен 

көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми 

зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра 

көрсетуге дағдылану; 
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- Әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу,- 

қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын 

шынайы және жан-жақты ескеру; 

- ХХ ғ. басындағы ұлттық идеяның қалыптасуы мен даму тарихын, Қазақстандағы 

кеңестік жүйенің қалыптасуын, құрылуын және тәуелсіз ҚР-ның әлеуметтік-экономикалық, 

қоғамдық-саяси дамуы мен әлемдік қауымдастықтағы рөлі туралы білімді, ғылыми 

терминологияны меңгеру; 

- Қазақстан аумағындағы мемлекеттіліктің сабақтастығын анықтау және «Мәңгілік Ел» 

идеясының қалыптасуы мен дамуын сипаттау, Жастар саясатын талдау мен патриотизм 

мәселесін шешуде тарихи білімді пайдалана білу; 

- Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және әлеуметтік-мәдени 

процестерінің барысын және экономикалық қуатының өсуін айқындау; 

- еліміздің әлемдік және өңірлік қоғамдастыққа халықаралық қатынастардың дербес 

субъектісі ретіндегі кіру үдерісін ашу; 

- Қазақстан халқының көпұлтты құрамының қалыптасу үдерісі мен күштеп көшірілген 

халықтардың тағдырын көрсету; 
- студенттер бойында ғылыми негізде азаматтық ұстанымды қалыптастыруды, 

мемлекеттің ішкі өміріндегі оқиғалар мен халықаралық қатынастарды зерделей білуге 

дағдыландыруды қамтамасыз ету. 
 

4. Пререквизиты: 

- Орта және арнайы білім беру бағдарламасының көлеміндегі әлемдік және отандық тарих. 

- Адам және қоғам. 

- Құқық негіздері. 

- Қазақ әдебиеті. 

 

5. Постреквизиты: 

- Философия. 

- Саясаттану. 

- Мәдениеттану. 

- Әлеуметтану. 

 

6. Әдебиет тізімі: 
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10. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар: 

 

А
п

т
а
 

Дәріс 

тақырыптары 

Семинар 

жұмыстарының 

тақырыптары 

Әдебие

тке 

сілтем

е 

Тапсырма 
Тапсыру 

уақыты 

1 

Кіріспе дәріс. 

Пәнге кіріспе. 

«Қазақстанның қазіргі 
заманғы тарихы»  

оқу пәніне кіріспе. Қазақ 

мемлекеттілігінің 

эволюциясының тарихи 

бастаулары, кезеңдері 

мен сабақтастығы 

1. Қазақстанның қазіргі 
заманғы тарихы курсының 
пәні және міндеттері. 
2. Қазақстанның қазіргі 
заманғы тарихының 
дереккөздері мен 
тарихнамасы. 
3. ХІХ ғ. екінші 
жартысындағы 
Қазақстандағы 
қоныстандыру саясаты. 
Экспедициялық зерттеу 
жұмыстары. 
4. Қазақ қоғамының 
дәстүрлі 
шаруашылығындағы 
өзгерістер. Аграрлық 
қатынастардың 
шиеленісуі. 

[1] 
[4] 5-
16 б. 
[7] 9-
23 б. 
[11] 
[10] 
[6] 

 

Қазақ 

мемлекеттілігі 

эволюциясыны

ң тарихи 

бастаулары, 

кезеңдері мен 

сабақтастығы 

туралы 

білімдерін 

көрсету. 

«Миға шабул» 

әдісі 

1 апта 

2 

ХХ ғасырдың 

басындағы 

Қазақстандағы 

әлеуметтік-

экономикалық 

жағдай. Қазақстан 

Бірінші дүние 

жүзілік соғыс 

жылдарында.  

ХХ ғ. басындағы 

Қазақстандағы 

тәуелсіздік үшін күрес 

1. Қазақ халқының ұлттық 

қозғалысының басталуы, 

қазақ зиялыларының 

қалыптасуы. 
2. Қазақ саяси элитасының 
(Ә.Н.Бөкейханов, 
М.Дулатов, 
А.Байтұрсынов, 
Х.Досмұхамедов, 
Ш.Құдайбердіұлы, 
М.Тынышбаев, 
А.Бірімжанов, 
Б.Қаратаевтың және т.б.) 
қоғамдық-саяси қызметі  
3. Қазақ өлкесі бірінші 
дүниежүзілік соғыс 
жылдарында. Ұлт-азаттық 
қозғалыстардың басталуы, 

[6] 
[8] 
[9] 
[2] 
[1] 

ХХ ғасырдың 

басында қазақ 

даласында 

орын алған 

қоғамдық-

саяси 

өзгерістерді 

сыни талдау. 

«Фишбоун» 

әдісі 

2 апта 
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барысы, негізгі кезеңдері. 
4. Тәуелсіз Қазақстан 
тарихнамасында 1916 ж. 
көтерілісті бағалауға 
жаңаша көзқарастың 
қалыптасуы. 

3 

1918-1930 

жылдардағы 

Қазақстандағы 

ұлттық құрылыс 

пен мемлекеттік 

құрылым.  

Кеңестік Қазақстанның 
тарихи бастаулары мен 
қиыншылықтары  
1. Алашорда және 
Түркістан автономиясы 
үкімет орындарының 
құрылуының тарихи 
маңызы. 
2. Азаматтық қарсыласу 
жылдарындағы Қазақстан. 
3. Қазан төңкерісі және  
Қазақстандағы кеңестік 
биліктің әлеуметтік-
экономикалық және саяси 
өзгерістерінің 
ерекшеліктері. 

[2] 
[4]  
[6] 
[8] 
[9] 

Ұлттық 

мемлекет пен 

ұлттық идея 

эволюциясыны

ң мәнін ашу. 

«Тарихи 

диктант» әдісі 

(500 сөзден 

аспауы керек) 

3 апта 

4 

Мемлекеттік 

құрлыста кеңестік 

үлгінің жүзеге 

асуы. Қазақстан 

Екінші 

дүниежүзілік 

соғыс жылдарында 

(1939-1945 жж.) 

және Ұлы Отан 

соғысы (1941-1945 

жж.) 

Кеңестік тоталитарлық 
Қазақстанның 
қалыптасуы: сипаты, 
шаралары, сабақтары 
1. Қазақстанды 
индустрияландыру идеясы 
және оның отарлық 
мазмұны.  
2. Ауыл шаруашылығын 
жаппай ұжымдастыру, 
әдістері, дәстүрлі 
шаруашылық жүйесінің 
күйреуі. Ұлт-азаттық 
қозғалыстар. Аштықтың 
демографиялық 
салдарлары. 
3. Сталиндік «үлкен» 
қуғын-сүргін, оның 
ауқымы мен ауыр 
салдарлары.  
4.Мәдениет пен ағарту 
саласындағы 
қайшылықтар, 
келеңсіздіктер. 
5. Фашистік 
басқыншылыққа қарсы 
күрестегі 
қазақстандықтардың ерлігі 

[2] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 

Қазақ 

зиялыларының 

қоғамда 

атқарған 

қызметтеріне 

тарихи баға 

беру арқылы 

Қазақстанда 

Кеңес 

өкіметінің 

орнау 

ерекшелігін 

көрсету. 

Кейс-стади 

әдісі 

 

4 апта 
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мен қасіреті. 

5 

Кеңестік 

Қазақстан: 1946-

1985 жж. 

жетістіктер мен 

кемшіліктер 

ХХ ғасырдың екінші 
жартысындағы кеңестік 
реформалардың 
Қазақстандағы 
қайшылықты 
салдарлары 
1. Партиялық бақылаудың 
күшеюі, тарихи 
зерттеулерден 
ұлтшылдықты іздестіру. 
2. Н.Хрущевтың 
«жылымығы» 
жылдарындағы Қазақстан 
және тың және тыңайған 
жерлерді игеру. 
3. Идеологиялық тоқырау: 
зиялылардың астыртын 
әрекеттері, қазақ 
жастарының бейресми 
студенттік үйірмелерінің 
ұлттық жаңғырудағы рөлі. 
4. Экологиялық 
дағдарыстар. 

[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 

[10] 
 

ХХ ғасырдың 
екінші 

жартысында 
жүргізілген 

реформалардың 
қазақ қоғамына 
тигізген әсерін 

айқындау. 
«PEST талдау» 

әдісі 

 

5 апта 

6 

Қайта құру: 

демократиялану 

немесе демагогия 

Қазақстандағы қайта 

құру реформалары 
1. Демократиялық жолмен 
қайта құрудағы 
талпыныстар: жариялық, 
демокрияны насихаттау, 
ұлттық шиеленістер. 
2. Д.А.Қонаевтың 
қоғамдық-саяси қызметі. 
3. Қазақстан тәуелсіздік 
жолында: Алаш қозғалысы 
қайраткерлерінің ресми 
ақталуы, жаңа қоғамдық 
ұйымдар мен 
партиялардың пайда 
болуы, Президенттік 
институттың енгізілуі және 
тұңғыш президенттің 
сайлануы. Тіл туралы 
заңның қабылдануы. 
4. Егемендігі туралы 
Декларация. КСРО – ның 
ыдырауы мен ТМД-ның 
құрылуы. 

[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 

[11] 
[12] 

«Жаңа дәуір 
жаңғырығы – 
демократия» 
тақырыбында 
SWOT талдау  

.   

6 апта 
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уақыты 

7 

Қазақстан 

Республикасында 

ұлттың 

қалыптасуы 

Тәуелсіз Қазақстан 
Республикасының 
қоғамдық-саяси 
мемлекеттік 
құрылымының қайта 
құрылуы 
1. Қоғамның 
конституциялық құрылыс 
негізін жасау. ҚР рәміздері 
– туды, елтаңбаны, 
әнұранды бекіту. 
2. Республиканың 
мемлекеттік шекарасының 
анықталуы мен ұлттық 
қауіпсіздікті нығайту 
шаралары. 
3. ҚР рәміздері , ұлттық 
валютасы, Конституциясы 
және Тәуелсіз 
Қазақстанның саяси 
жүйесінің құрылымы. 
Астананы Алматыдан 
Астанаға көшіру. 

[3] 
[6] 

[10] 
[11] 
[12] 

 

Тәуелсіз 

Қазақстан 

Респбликасыны

ң мемлекеттік 

құрлымы.  

«Жалғасын 

тап» әдісі 

7 апта 

8 

Қазақстан 

Республикасындағ

ы экономикалық 

реформалардың 

жаңғыруы 

кезеңдері мен 

ерекшеліктері  

Бірінші аралық бақылау Көп нұсқалы 

тест 

8 апта 

9 

Қазақстандық 

қоғамды сапалы 

өзгерістерге 

жеткізген 

әлеуметтік 

реформалар және 

олардың шешімі 

Қазақстан 
Республикасындағы 
әлеуметтік-экономикалық 
және білім беру жүйесіндегі 
реформалар 
1. Экономикалық дамудың 
қазақстандық үлгісі. 
2. Әлеуметтік реформалар 
және әлеуметтік жаңару 
кедейшілікті еңсеру, 
халықты еңбекпен қамту, 
жастарды, қолдау, зейнетақы 
мен жәрдемақыны арттыру 
реформасы, денсаулық 
сақтау мен спорт дамыту). 
3. Қазіргі білім жүйесін 
жаңартудың өзекті 
мақсаттары мен міндеттері. 
Қазіргі білім беру моделі. 

[3] 
[4] 
[6] 
[7] 

[10] 
[12] 
[13] 
[15] 
[16] 
[17] 

Тәуелсіз 

Қазақстанның 

әлеуметтік-

экономикалық 

дамуы. Білім 

беру жүйесінің 

реформалануы. 

«Венн 

диаграммасы» 

9 апта 
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4. Елбасы идеялары – 
ұлттық құндылық: 
«Қазақстан – 2030», 
«Қазақстан – 2050» 
стратегиялары, «Нұрлы 
жол-Қазақстандық даму 
жолы», «Қазақстан жолы-
2050: Бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ». 
5. ЭСПО-2017 өткізудің 
Қазақстан үшін маңызы 

10 

Қазіргі Қазақстан 

аумағындағы 

этнодемографиялы

қ үдерістер 

Тәуелсіз мемлекеттегі 
этнодемографиялық 
үдерістер және 
ұлтаралық 
қатынастарды нығайту 
саясаты 
1. Қазақстандағы көші-қон, 
демографиялық үрдістер, 
халықтың этникалық 
құрылымындағы өзгерістер 
және ұлтаралық 
келісімнің нығаюы.  
2. «Нұрлы көш» 
бағдарламасы және 
отандастардың қайтып 
оралуы. 
3. Қазақстан халқы 
Ассамблеясы қызметінің 
негізгі бағыты – 
этникааралық және 
конфессионалдық 
келісімдерді қамтамасыз 
ету. 
4. Қазақстан Ұлттық 
Бірлігінің Доктринасы. 

[3] 
[4] 
[6] 
[7] 
[10] 
[14] 
[21] 

Тәуелсіз 

Қазақстандағы 

этнодемографи

ялық үдерістер. 

«Ассоциограмм

а» әдісі 

10 апта 

11 

Қазақстандық 

қоғамдағы жаңа 

құндылықтар, 

ерекшеліктер және 

өзгешеліктер 

Қазақстан 
Республикасының 
қоғамдық-саяси өмірінің 
демократиялануы және 
жаңаруы  
1. Қоғамдық-саяси 
дамудағы алға басулар: 
қазақтардың тұңғыш 
дүниежүзілік құрылтайы, 
қоғамдық қозғалыстар мен 
саяси партиялар. 
2. ҚР-ның ақпараттық 
саясаты, БАҚ-тың дамуы, 
Құқық қорғау және сот 

[3] 
[4] 
[6] 

[13] 
[14] 
[15] 
[18] 

 

Тәуелсіз 

Қазақстан 

Республикасын

ың дауына үлес  

қосқан Ұлт 

көшбасшысы 

Н.Ә. 

Назарбаевтың 

рөлі мен 

қызметі. 

Ақпараттық 

жоба 

11 апта 
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органдарының қызметін 
жетілдіру. 
3. ҚР Президентінің 
Қазақстан халқына 
жолдауларындағы тарихи 
сабақтастық. 

12 

Тарихи сана 

негізінде 

патриотизмді 

қалыптастыру 

ҚР жастар саясаты және 
рухани жаңару бағыты 
1. ҚР бойынша Жастар 
саясаты және жастарды 
патриоттық, 
интернационалдық рухта 
тәрбиелеу шаралары. 
2. 2004 жылғы «Қазақстан 
Республикасындағы 
мемлекеттік жастар 
саясаты туралы» заңы. ҚР-
ның жастар саясаты туралы 
«Қазақстан – 2020» даму 
бағдарламасы. 
3. Дін тұту бостандығы. 
Қауіпсіздік мәселелері 
контексіндегі Қазақстанның 
конфессионалдық саясаты. 
Қазақстан 
мұсылмандарының діни 
басқармасы (ҚМДБ). 

[3] 

[4] 

[6] 

[7] 

[10] 

[16] 

[20] 

[21] 

 

Жастар 

саясаты: 

қалыптасуы 

мен даму 

кезеңдері. 

Эссе жазу 

(1000 сөден 

аспауы керек) 

12 апта 

13 

Әлемдік 

қауымдастықтағы 

Қазақстан 

Қазақстанның 

халықаралық 

қауымдастықтағы орны 

1. Тәуелсіз Қазақстанның 

сыртқы саясатының 

көпбағыттылығы. 

2. Сыртқы экономикалық 

ынтымақтастық және 

инвестициялық қызмет.  

3. Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға 

төрағалығы және оның 

нәтижелері. 

4. Еуразиялық 

экономикалық одақ: теория 

және шындық. 

5. Н.Назарбаевтың «Әлем. 

ХХІ ғасыр» манифесінің 

негізгі қағидалары. 

[3] 

[4] 

[6] 

[10] 

[15] 

[24] 

[25] 

 

Қазақстанның 

сыртқы 

саясатындағы 

негізгі 

бағыттарын 

айқындау. 

«Тірек сөздер 

стратегиясы» 

әдісі 

13 апта 

14 

Тұңғыш 

Президенттің 

Қазақстан 

Тәуелсіз Қазақстан 
Республикасының 
құрылуы мен 
қалыптасуындағы 

[3] 

[6] 

[10] 

Ел тарихын 

зерделейтін 

мемлекеттік 

14 апта 
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А
п

т
а
 

Дәріс 

тақырыптары 

Семинар 

жұмыстарының 

тақырыптары 

Әдебие

тке 

сілтем

е 

Тапсырма 
Тапсыру 

уақыты 

Республикасының 

қалыптасуы мен 

дамуына қосқан 

үлесі 

Тұнғыш Президент Н.Ә. 
Назарбаевтың рөлі мен 
қызметі 
1. ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Тарих 
толқынында» еңбегінде 
ұлттық тарихты зерделеу.  
2. Мәдени мұра» 
бағдарламасы, мақсаты 
және жүзеге асырудың 
негізгі бағыттары.  
3. Ұлттық тарих 
мәселелеріне арналған 
«Халық тарих 
толқынында» арнаулы 
бағдарламасының 
қабылдануы. 
4. Ұлытау ұлағаты. Қазақ 
мемлекеттілігі туралы 
тұжырым - Елбасының 
Ұлытау төрінде берген 
салиқалы сұхбатының 
басты мәселесі. 
5. Жаңа қоғамдық сананы 
қалыптастыруда «Қазақ 
хандығының 550 
жылдығының» аталып өту 
маңызы. 
6. «Мәңгілік ел» - ХХІ 
ғасырдағы Қазақстанның 
ұлттық идеясы. 

[11] 

[12] 

[18] 

[19] 

[22] 

[23] 

бағдарламалар

дың маңызы 

мен мәнін ашу. 

«Сөйлемді 

аяқта» әдісі 

15 

Астана: жаңа 

мемлекеттің жаңа 

астанасы. Жаңа 

қоғам – жаңа 

идеология «Тарих 

толқынынан» - 

«Рухани 

жаңғыруға» дейін 

Екінші қорытынды бағалау Көп нұсқалы 
тест 

15 апта 

 
Емтихан Билеттер Емтихан 

кестесіне 
сәйкес 

*Күнтізбелік-тақырыптық күнтізбеде мереке күндеріне сәйкес өзгерістер болуы мүмкін  

 

11. Тапсырмалар мен оларды орындаудың әдістемелік шарттары: 

 

 Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ): 

 СӨЖ - өтілген материалдар негізінде, оқытушының алдын-ала ұсынған тақырыптары 

бойынша, әдістемелік шарттарын орындау арқылы қол жеткізетін жеке жұмыс болып 
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табылады. Семестр ішінде қабылданатын екі аралық бақылауға дейін бір-бірден 2 

тапсырманы орындау шарт. Тапсырма көрсетілген мерзімге сәйкес жазбаша түрде 

орындалуы тиіс. Сіздің жазбаша жұмысыңыздың нәтижесі бағаланып, қорытынды баға 

ықпал етеді. Тапсырманың уақытында орындалуы қатаң ескеріледі. Мерзімінен бұрын 

немесе кейін тапсырылған СӨЖ қабылданбайды және бағаланбайды. Тапсырманы орындау 

барысында бір-бірінен көшіруге, орындалған бір жұмысты бірнеше студенттің өткізуіне 

тыйым салынады. Егер ондай жағдай орын алса, барлық жұмыс жарамсыз деп табылып, 

бірдей тапсырманы өткізген студенттердің баллы жойылады.    

 

№ 1. СӨЖ тапсырмалары (студенттер өз таңдауы бойынша төменде берілген 

тапсырмалардың тек біреуін ғана орындайды). 

Тапсыру уақыты: 7 апта 

1. Қазақстанды  индустрияландыру және оның отарлық мазмұны («Фишбоун» әдісі бойынша 

жазбаша жұмыс). 

2. Жоспарлы экономика мен нарықтық экономика арасындағы ерекшеліктер. Қазақстан 

Республикасын нарықтық қатынастарға көшірудегі орын алған қиыншылықтар (Венн 

диаграммасы арқылы талдау). 

3. ХХ ғасырдағы азаттық көтерілістердің тарихи маңызы («Венн диаграммасы» арқылы 

талдау). 

4. Қазақ кеңес әдебиетінің қалыптасуы (қазақ жазушыларының бір шығармасы негізінде 

тарихи эссе жазу. Мысалы: Ж. Аймауытов «Ақбілек», Ғ. Мүсірепов «Талпақ танау» т.б.). 

 

№ 2. СӨЖ тапсырмалары (студенттер өз қалаулары бойынша төменде берілген 

тапсырмалардың тек біреуін ғана орындайды). 

Тапсыру уақыты: 13 апта 

1. Тәуелсіз Қазақстанның ғылым, білім, мәдениет саласындағы негізгі даму бағыттары (эссе 

жазу). 

2. Патриотизмге тәрбиелеу тетіктері (эссе жазу). 

3. Қазақстандағы этнодемографиялық процестер және ұлтаралық келісімді нығайту 

(статистикалық мәліметтерге сүйене отырып жаңа материалдар негізінде диграммалық 

көрсеткіш түрінде талдау жасау). 
4. Қазақстан Республикасындағы саяси партиялар, коғамдық қозғалыстар мен ұйымдар 

(мақсаты, міндеті, бағыттары, ортақ ұқсастықтары «Венн диаграммасы» арқылы 

талдау) 

 

Эссені бағалау талаптары. Жоғарғы балл – 3 балл 

3 балл төмендегі талаптарға сай болуы керек:  

 тақырыпты өте жақсы түсінгенін көрсетеді; тақырыптан еш ауытқымайды; 

 тезисті (ұстаным, негізгі идея) тақырыпқа сәйкес өте жақсы қояды; 

 тезиске қатысты өте жақсы пікір білдіреді (сыни ой, көзқарас); 

 сыни пікіріне өте жақсы нақты дәлелдер (аргументтер) келтіреді; 

 анализ жасау үшін алған дәлелдерді, автор қолданған тәсілдерді өте жақсы талдайды;  

 әдеби терминдерді, деректерді өте орынды қолданады;  

 әдеби шығармаға өте жақсы сыни сараптама жасайды; 

 ойдың логикалық бірізділігін өте жақсы сақтайды; 

 өз талдауының, сараптауының түйінін өте жақсы қорытындылап, шешім ұсынады. 

2,5 балл төмендегі талаптарға сай болуы керек:  

 тақырыпты жақсы түсінгенін көрсетеді, тақырыптан ауытқымайды; 

 тезисті (ұстаным, негізгі идея) тақырыпқа сәйкес жақсы қояды; 

 тезиске қатысты жақсы пікір білдіреді(сыни ой, көзқарас); 
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 сыни пікіріне нақты дәлелдерді (аргументтер) жақсыкелтіреді; 

 анализ жасау үшін алған дәлелдерді, автор қолданған тәсілдерді жақсы талдайды;  

 әдеби терминдерді, деректерді орынды қолданады;  

 әдеби шығармаға сыни сараптаманы жақсы жасайды; 

 ойдың логикалық бірізділігін жақсы сақтайды; 

өз талдауының, сараптауының түйінін жақсы қорытындылап, шешім ұсынады. 

2 балл төмендегі талаптарға сай болуы керек:  

 тақырыпты қанағаттанарлық деңгейде түсінгенін көрсетеді, тақырыптан біршама 

деңгейде ауытқиды; 

 тезисті (ұстаным, негізгі идея) тақырыпқа сәйкес қоюы әлсіз; 

 тезиске қатысты білдірген пікірі (сыни ой, көзқарас) әлсіз; 

 сыни пікіріне анализ жасау үшін алған дәлелдері (аргументтер) жеткіліксіз; 

 автор қолданған тәсілдерді, әдеби терминдерді, деректерді қолдануы өте аз;  

 әдеби шығармаға қанағаттанарлық деңгейде сыни сараптама жасайды; 

 ойдың логикалық бірізділігін қанағаттанарлық деңгейде сақтайды; 

өз талдауының, сараптауының түйінін қанағаттанарлық деңгейде қорытындылап, шешім 

ұсынады. 

1,5 балл төмендегі талаптарға сай болуы керек:  

 тақырыпты шектеулі деңгейде түсінгенін көрсетеді, тақырыптан шектеулі деңгейде 

ауытқымайды; 

 тезисті (ұстаным, негізгі идея) тақырыпқа шектеулі деңгейде сәйкес қояды 

 тезиске қатысты шектеулі деңгейде пікір білдіреді (сыни ой, көзқарас); 

 сыни пікіріне шектеулі деңгейде дәлелдер (аргументтер) келтіреді; 

 анализ жасау үшін алған дәлелдерді, автор қолданған тәсілдерді шектеулі деңгейде 

талдайды; 

 әдеби терминдерді, деректерді шектеулі деңгейде орынды қолданады;  

 әдеби шығармаға шектеулі деңгейде сыни сараптама жасайды; 

 ойдың логикалық бірізділігін шектеулі деңгейде сақтайды; 

 өз талдауының, сараптауының түйінін шектеулі деңгейде қорытындылап, шешім 

ұсынады. 

1 балл төмендегі талаптарға сай болуы керек:  

 тақырыпты түсінуде ауытқығанын көрсетеді; 

 тезисті (ұстаным, негізгі идея) тақырыпқа сәйкес емес қояды; 

 тезиске қатысты тақырыпқа сәйкес келмейтін пікір білдіреді (сыни ой, көзқарас); 

 сыни пікіріне шектеулі деңгейде дәлелдер (аргументтер) келтіреді; 

 анализ жасау үшін алған дәлелдерді, автор қолданған тәсілдерді шектеулі деңгейде 

талдайды; 

 әдеби терминдерді, деректерді шектеулі деңгейде қолданады;  

 әдеби шығармаға шектеулі деңгейде сыни сараптама жасайды; 

 ойдың логикалық бірізділігін шектеулі деңгейде сақтайды; 

 өз талдауының, сараптауының түйінін шектеулі деңгейде қорытындылап, шешім 

ұсынады. 

0,5 балл төмендегі талаптарға сай болуы керек:  

 тақырыпты түсінуде біршама ауытқығанын көрсетеді; 

 тезисті (ұстаным, негізгі идея) тақырыпқа сәйкес қоя алмайды; 

 тезиске қатысты тақырыпқа сәйкес келмейтін пікір білдіреді (сыни ой, көзқарас); 

 сыни пікіріне шектеулі деңгейде дәлелдер (аргументтер) келтіре алмайды; 

 анализ жасау үшін алған дәлелдерді, автор қолданған тәсілдерді шектеулі деңгейде талдай 

алмайды; 
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 әдеби терминдерді, деректерді шектеулі деңгейде қолдана алмайды;  

 әдеби шығармаға шектеулі деңгейде сыни сараптама жасай алмайды; 

 ойдың логикалық бірізділігін шектеулі деңгейде сақтайды; 

 өз талдауының, сараптауының түйінін шектеулі деңгейде қорытындылап, шешім ұсына 

алмайды. 
 

Жоба, талдау әдістерін орндауды бағалау талаптары. Жоғарғы балл – 3 балл 

 3 балл – материалды ойға қонымды, сауатты, қатесіз баяндауы; кәсіби терминологияны 

еркін меңгеруі; өз ойын, пікірін айта білуі, жеткізе білуі, негіздей білуі; теориялық 

сұрақтарға нақты, толық, дұрыс жауап беруі; теорияны практикамен байланысын 

ұйымдастыра білуі. 

 2 балл – материалды сауатты баяндауы; материалды бағдарлай білуі; кәсіби 

терминологияны меңгеруі; тапсырманы шешу үшін теориялық білімін саналы түрде қолдана 

білуі; бірақ жауаптың мазмұны мен формасы жекелеген дәлсіздіктерге ұшырауы; жауаптың 

дұрыс, аздаған дәлсіздіктері бар толық болуы немесе жеткіліксіз түрде толық болуы. 

 1 балл – материалды толық емес, бірізділіксіз баяндауы; ұғымдарды анықтауда, мәселені 

шешу үшін білімін қолдануда дәлсіздіктерге жол беруі; өз ойын, пікірін дәлелді түрде 

негіздей алмауы; оқыған материалын терең түсінуі жеткіліксіз екені байқалуы.  

 0,5 балл – қажетті теориялық білімінің жоқ болуы; ұғымдарды анықтауда қателіктер 

жіберуі; ұғымдардың мән-мағынасын бұрмалауы; мәселені шеше алмауы; оқу 

бағдарламасының негізгі материалын білмеуі; баяндау барысында өрескел қателіктер 

жіберуі; мәселені шешу үшін білімін қолдана алмауы. 

 

 Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы (СОӨЖ): 

Дәріс және семинар тақырыптары бойынша әр апта СОӨЖ өткізіледі. СОӨЖ уақытында 

практикалық сабақ барасында толық ашылмай қалған мәселелер мен пысықтауды қажет 

ететін сұрақтар талқылауға, өзіндік жұмыстарды (СӨЖ) орындау бойынша кеңес алуға 

болады. Сонымен қатар өткен материал бойынша қосымша ақпарат алу үшін және оқылған 

курс бойынша басқа да сұрақтармен оқытушыға оның офис-сағаттары кезеңінде хабарласуға 

болады. 

 

 Практикалық сабақ: 

Практикалық сабақтар барысындағы белсенділігіңіз сіздің қорытынды бағаңыздың негізгі 

бөлігі болып табылады. Соған сай, сабақты жіберу сіздің сабақ үлгеріміңізге және 

қорытынды бағаға әсер етеді. Кез келген себеп бойынша екі рет кешігу немесе сабақ соңына 

дейін кетіп қалу, бір рет сабақ жіберген болып есептеледі. Дегенмен де, сабаққа қатысу, 

өздігінен баллдың қосылуы болып табылмайды. Барлық сабақ барысында сіздің белсенді 

қатысып отыруыңыз қажет. Курстың басты талабы сіздің әр сабаққа дайын болуыңыз. 

Практикалық сабақтарға дайындалу барысында көрсетілген оқулықтар мен қосымша 

материалдардың тарауларын қараңыз. Осылай дайындалу жаңа материалды 

қабылдауыңызды жеңілдетеді және университет қабырғасында білімді белсенді 

меңгеруіңізге ықпал жасайды. 

 
Практикалық сабақтардағы белсенділікке қойылатын бағаның талаптары  

Жоғарғы балл – 3 балл. 
3 балл – тақырып сұрақтарын қарастырып, толық жауап береді. Оқытушының тарапынан 

қойылған сұрақтарға да барынша жан-жақты және себеп-салдар принципін сақтап жауап 

береді. Жауапты нақты да дәйекті құрастырып береді. Қарастырылған мәселелерді қазіргі 

қоғамдағы тарихи оқиғалармен байланыстыра біледі. 

2,5 балл – жауап берілді, бірақ мәселені толық қарастырмайды. Сонымен қатар себеп-салдар 

байланысын нақты көрсетті. Жауап логиканың принциптеріне сәйкес келеді және ғылыми 
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терминдерді дұрыс пайдаланбаса да қателікті дер кезінде тзеді. 

2 балл – толық және нақты да жанжақты жауап берілмеді. Терминдер мен түсініктерді дұрыс 

пайдаланбады. Себеп пен салдар принципін дұрыс қарастырылмады. Жауап беру кезінде 

құрастырылған сөйлемдері түзетулерді талап етеді.  

1,5 балл – толық және жан-жақты жауап берілмеді. Айтылған ойлары және құрастырылған 

сөйлемдері нақты емес, сонымен қатар логиканың принциптеріне дұрыс сәйкес келмейді. 

Терминдердің мағынасын түсінбейді. Әруақытта оқытушы тарапынан түзетулерді талап 

етеді.  

1 балл – тақырыптың негізгі сұрақтарына жауап болмады, бірқатар қателіктер жауаптарда 

орын алды. Логикалық принцип мүлдем жоқ. Жауабы тақырып мәселелеріне мүлдем сәйкес 

келмейді. 

 

1 АБ – Көп нұсқалы тест (бірінші 7 аптада өтілген материалдарды қамтиды) жазбаша 

түрде орындалады. Әрбір тест сұрағында 1-2-3 дұрыс жауап бар. Әрбір дұрыс жауап – 

0,5 баллмен бағаланады.  

Үлгі:  

№1. 1916 жылғы патшаның «Маусым жарлығынан» байланысты либералдық-

демократиялық бағытты ұстанған қазақ зиялысы: 

A. А. Байтұрсынов 

B. С. Сейфуллин 

C. С. Меңдешев 

D. Ә. Бөкейханов 

F. А. Иманов 

G. М. Дулатов 

H. Т. Бокин 

  

2 АБ - Көп нұсқалы тест (курс бойынша өтілген барлық материалдарды толық 

қамтиды) жазбаша түрде орындалады. Әрбір тест сұрағында 1-2-3 дұрыс жауап бар. 

Әрбір дұрыс жауап – 0,5 баллмен бағаланады.  

Үлгі: 

№1. Екі мәрте Кеңес Одағының Батыры атағын алды: 

A. Т. Бигелдинов 

B. Л. Беда 

C. И. Павлов 

D. И.Н. Кожедуб 

F. Б. Момышұлы 

 

 Емтихан: 

1) Емтихан жазбаша, билет түрінде өткізіледі. Әр билет 3 сұрақтан тұрады (барлығы 30 

билет). Онда дәріс, СӨЖ, СОӨЖ материалдары қамтылып, нақты тапсырмалардың 

практикалық шешімін табу көзделген. Жазбаша жауап тиянақты рәсімделген, мазмұны 

дұрыс, толық, теориялық материалдармен қамтылған, өзіндік ой-тұжырымы болы керек. 

2) Емтихан тапсыру уақыты – 2 академиялық сағатты құрайды. Емтихан уақытында сыртқа 

шығуға рұқсат етілмейді. 

3) Мемлекеттік емтихан жауабын бағалау критерийлері: 1-тапсырма – 16 балл (білім, түсінік, 

қолдану); 2-тапсырма – 24 балл (анализ, синтез, бағалау, сыни ойлау). Қорытынды – 40 балл. 
  

40-37 балдық баға мынадай жауапқа қойылады: дұрыс, дәлелді, нақты, логикалық тұрғыда 

қарама-қайшылықсыз, қойылған сұрақтың мәнін толық ашқан; фактілік материалды терең 

және жүйелі білуі; концептуальды-түсінік аппаратын, кәсіби терминологияны қолдана білуі 

және ғылыми стильде жеткізе білуі. 
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36-31 балдық баға мынадай жауапқа қойылады: қойылған сұрақтың мәнін ашқан, бірақ 
пікірінің кейбір, жекелеген тұстарында нақтылық жетіспейтін; бағдарламалық материалдың 
негізгі тұстарынан білімін көрсету; негізгі мәселелерді сараптау процесінде концептуальды-
түсінік аппаратын қолдана біліуі; жалпы логикалық тұрғыда әділ, бірақ үнемі дәл және нақты 
жауаптың болмауы. 
30-27 балдық баға мынадай жауапқа қойылады: қойылған сұрақты жеткілікті түрде толық 
ашпауы, ой-пікірлерінде қателіктердің орын алуы, жауабын нашар дәлелдеуі; оқу-
бағдарламалық материал бойынша үстірт, үзік, фрагменттік білім көрсетуі; ғылыми-ұғымдық 
аппарат және терминология қолдану кезінде қиналуы. 
26-20 балдық баға мынадай жауапқа қойылады: сұрақтың жекелеген тұстарына ғана дұрыс 
жауап беріп, дегенмен кейбір қателіктерге жол беріп, жауаптың толық емес, нақты емес 
болуы; материал бойынша үзік-үзік білім көрсетуі; сұрақтың тақырыбына қатысты ғылыми-
ұғымдық аппаратты және терминоглогияны қателіктермен қолдануы; материалды жүйесіз 
жеткізуі. 
20 балдан төмен баға мынадай жауапқа қойылады: қойылған сұрақты ашпауы, жауапта 
өрескел қателіктердің жіберілуі; оқу-бағдарламалық материал бойынша жекелеген білім 
көрсетуі. 
0 балдық баға мынадай жауапқа қойылады: сұраққа мүлдем жауап болмаса; жауап сұрақ 

бойынша болмаса; оқушы ережесін бұзып, емтиханнан шығарылса. 

 

4) Қорытынды баға 20 балдан төмен болса, емтихан «қанағаттанарлықсыз» (F) деп 

бағаланады.  

 

Емтихан билетінің үлгісі 

Билет №10 
 

1.  Алаш қайраткерлерінің ұлттық партия және ұлттық автономия құру 
жолындағы қызметтерін сипаттаңыз.  

 

2. Кейс: «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы 

2017 жылдың 12 сәуірінде Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты қоғамдық сананы жаңғыртуға бағытталған мақаласын жариялаған 

болатын. Қоғамдық сананы жаңғырту тарихи ұзақ процесс барысында өмірдің барлық 

саласына инновацияны ендіру болып табылады. Қоғамдық сананы жаңғыртудың түпкі 

мақсаты мемлекетті өзін өзі дамытуға және тұрақты жаңарып тұруға, өз тетіктерін 

уақыт талаптарына сай бейімдеп отыруға дағдыланған жүйеге айналдыру болып 

табылады.  

Рухани Жаңғыру бағдарламасын меңгеру гуманитарлық білім шеңберінде қазіргі кезеңдегі 

Қазақстан дамуының логикасын бейнелейді және оған ықпал етеді. 

Тапсырма: «Рухани Жаңғыру» бағдарламасының негізгі мазмұнын сараптаңыз. 

Бағдарламаның негізгі мақсаттарын және оларды іске асыру жолындағы атқарылатын 

міндеттер мен жобаларды қарастырыңыз.  

 

3.  

 

12. Жұмысты бағалау критерилері: 

Бағалаудың әріптік 

жүйесі 

Бағалаудың 

сандық баламасы 
Критерий 

А 95 – 100 Жауаптың дұрыс және толық, мазмұнның 

нақты болуы. Фактілік материалды терең және 

жүйелі білуі. Ғылыми тұжырымдарды 

зерделей білуі. Концептуальды-түсінік 
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Бағалаудың әріптік 

жүйесі 

Бағалаудың 

сандық баламасы 
Критерий 

аппаратын, кәсіби терминологияны қолдана 

білуі және ғылыми стильде жеткізе білуі, 

өзіндің ой-пікірі мен тұжырымның болуы.  

A - 90 – 94 Жауаптың дұрыс, мазмұнның нақты болуы. 

Фактілік материалды біледі, ғылыми 

зерттеулерді қолдана отырып, кәсіби 

терминология арқылы, ойын ғылыми стильде 

жеткізе білуі. 

В + 85 – 89 Қойылған сұрақтың мәнін ашқан, бірақ 

пікірінің кейбір, жекелеген тұстарында 

нақтылық жетіспейді. Негізгі мәселелерді 

сараптау процесінде концептуальды-түсінік 

аппаратын қолдана біледі, ойын толықтай 

жүйелеп бере алмайды. 

В 80 – 84 Қойылған сұрақтың мәнін ашқан, бірақ үнемі 

жүйелікті сақтамай, жалпылама сипаттама 

жасап, ғылыми тұжырымдар мен 

терминологияны аз қолданған.  

В - 75 – 79 Қойылған сұрақтың мәнін жалпы ашқан. 

Логикалы тұрғыдан байланыс жасауға 

ұмтылған, бірақ үнемі дәл және нақты 

жауаптың болмауы. Ғылыми стильдің әлсіз 

болуы.  

С + 70 – 74 Қойылған сұрақты жеткілікті түрде толық 

ашпауы, ой-пікірлерінде қателіктердің орын 

алуы, жауабын нашар дәлелдеуі. Оқу-

бағдарламалық материал бойынша үстірт, үзік, 

фрагменттік білім көрсетуі. 

С 65 – 69 Қойылған сұрақты жеткілікті түрде толық 

ашпауы. Жауабын нашар дәлелдеуі. Оқу-

бағдарламалық материалды үстірт біледі, 

ғылыми-ұғымдық аппаратты қолдануы әлсіз. 

С - 60 – 64 Қойылған сұрақты жеткілікті түрде толық 

ашпауы. Жауабын нашар дәлелдеуі. Ғылыми-

ұғымдық аппарат және терминология қолдану 

кезінде қиналуы. Материал бойынша үзік-үзік 

білім көрсетуі. 

D + 55 – 59 Сұрақтың жекелеген тұстарына ғана жалпы 
жауап беріп, жауаптың толық және нақты емес 
болуы. Сұрақтың тақырыбына қатысты 
ғылыми-ұғымдық аппаратты және 
терминоглогияны білмеуі, материалды жүйесіз 
жеткізуі. 

D 50 – 54 Қойылған сұрақты ашпауы, жауапта өрескел 

қателіктердің жіберілуі. Жалпы оқу материалы 

бойынша жекелеген білім көрсетуі. 

F 0 – 49 Сұраққа мүлдем жауап болмауы немесе жауап 

сұрақ бойынша болмаса. Жалпы берілген 

сұрақтар бойынша білім деңгейін көрсете 
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Бағалаудың әріптік 

жүйесі 

Бағалаудың 

сандық баламасы 
Критерий 

алмаса. 

*Қосымша тапсырмаларды орындау арқылы бонустық баллдар алу мүмкіндігі  

 

Бағаны қою саясаты: Семестрдің соңында бүкіл семестр бойынша сіздің жұмысыңыздың 

көрсеткіші болып табылатын жалпы қорытынды бағаны аласыз. Қорытынды баға ҰАҚ 

ҚазҰТЗУ-да қабылданған көрсеткішке сәйкес қойылады 

 

13. Жұмысты уақытынан кеш өткізу саясаты: 

Практикалық, СӨЖ, СОӨЖ тапсырмаларын белгіленген мерзімде өткізу шарт. Өз 

уақытында тапсырылмаған жұмыстар үшін максималды баллдан 10% баллды шегеріп тастау 

қарастырылған.  

 

14. Сабаққа қатысу саясаты: 

Студент сабаққа кешікпеуі және сабақты жібермеуі тиіс, сабақ кезінде ұялы байланыс 

телефонын өшіріп қоюы керек, сабаққа дайын, практикалық және өзіндік жұмыстарды 

толығымен орындауы және уақытында тапсыруы керек. Өз уақытында тапсырылмаған 

жұмыстар үшін 10% баллды шегеріп тастау қарастырылған. Егерде Сіз белгілі-бір 

себептермен аралық бақылауды немесе қорытынды емтиханды өткізіп алсаңыз, онда Сіз 

оқытушыға бақылау немесе емтихан басталмай тұрып алдын-ала ескертуіңіз қажет. 

 

15. Этикалық және академиялық іс-әрекет саясаты:  

Толерантты болыңыз, өзгенің ойын құрметтеңіз. Өз қарсылығыңызды ұстамды түрде 

білдіріңіз. Плагиат және тағыда басқа таза емес жұмыстарға жол жоқ. Емтиханды басқа 

студент үшін тапсыруға, емтихан кезінде көшіруге, қасындағы студентке айтуға болмайды. 

Курсты оқу, емтиханды тапсыру кезінде тәртіпсіздікке жол берген студент қортындыда «F» 

бағасын алады. Пәнді оқу шеңберінде, кез-келген сыбайлас жемқорлық көрінісінің түріне 

жол берілмейді. Осындай әрекеттерді ұйымдастырушы (олардың тапсырмасы бойынша 

оқытушы, студенттер немесе үшінші тұлға) ҚР заңдарын бұзғаны үшін толық 

жауапкершілікке тартылады. 

 

«Қоғамдық пәндер» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  
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