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1 Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы: Қазақстан тарихы
Міндетті компонент пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімдері
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 1, 2
Аудиторлық сабақтардың барлығы – 45 сағат
Дәріс сабақтары - 30 сағат
Тәжірибелік/семинар сабақтар – 15 сағат
СӨЖ – 90 сағат
соның ішінде СӨЖМ – 45 сағат
Жалпы еңбек сиымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы:
Мемлекеттік емтихан – 1, 2 семестр
2 Пәні, мақсаты, міндеттері
Оқу пәні
Қазақстан тарихының пәні Қазақстан Республикасында мемлекет пен қоғамның
саяси, әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтары болып табылады. Қазақстан
тарихы барысында адамзат қоғамының, әлеуметтік-экономикалық қатынастардың
пайда болуы, дамуы, мемлекеттік құрылыстар мен мемлекетінің өрлеуі мен
құлдырауы процесстері, басқа көршілес мемлекеттер және халықтары мен ара
байланыс, ұлт-азаттық көтерілістер, қазақ даласының әлемдік өркениетке қосқан үлесі
зерттеледі. Қазақстан тарихы тарихи құбылыстар мен фактілерде, экономикалық
саясатта көрініс табатын тарихи заңдылықтардың анықталған нақты формаларын
зерттейді.
Пәннің мақсаты
Қазақстан тарихы бойынша ғылыми білімді қалыптастыру.
Нақты тарихи материалдың негізіндегі курстың тарихы қазіргі
Қазақстан
республикасының
территориясында
адамзат
қоғамының орнығу үрдісін, тарихи оқиғаларды объективті
түрде, барлық қайшылықтарды, көрші елдер халықтарының
тарихымен байланысы мен қарым - қатынасын ескере отырып,
оның дамуын ашып көрсету керек
Пәннің міндеттері

- студенттерге қазақстан тарихының орнығуының негізгі сатыларын
көрсету;
- деректік талдау жасау дағдысын үйрету;
- тарихи дамудың заңдылықтарын ашу;
- студенттерді қазіргі ғылыми зерттеулермен таныстыру;
- керекті нақты материалды игеру, өзіндік және объективті ойлау
дағдысын қалыптастыру;
- ғылыми жұмыс жасау дағдысын дамыту;
- алғашқы деректерге назар аудара отырып маңызды өзекті
мәселелердің қысқаша тарихнамасымен таныстырып өту
3 Білімдер, икемдер, дағдылар және құзыретіне қойылатын талаптар
Қөрініс алу керек:
Қазақстан тарихының дамуындағы негізгі идеологиялық бағыттар туралы,
ежелгі заманнан бастап қазіргі күнге дейінгі Қазақстан территориясындағы тарихи
үдерістің негізгі кзеңдері мен ерекшеліктері жөнінде
Білуі керек:
Әлемдік тарихи үдерістің құрамдас бөлігі ретінде адамзат қоғамының
дамуы тарихын, отандық тарихтың дамуы қарқынын (қозғаушы күштерін,
механизмдерін, тенденцияларын, тарихи дамудың заңдылықтарын), тарихтың
жалпы барысын, Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениеттерін
Істей білуі керек:
Қазақстан тарихында себеп-салдар байланысын орнату, салыстырмалы
талдау негізінде тарихи құбылыстар мен оқиғаларды саналы түрде иегруі керек,
тарихи білімдерді шығармашылық тұрғыдан тәжірибеде орындай білуі керек
Дағдыларға ие болуы керек:
Тарихи құбылыстарды талдау
Құзыретті болуы керек:
Тарихи құбылыстардың болжамдарын жасай білуі керек. Әлемнің басқа
халықтарының дәстүрлеріне, мәдениеттеріне төзімді болуы

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

1
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6
7
8
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13
14
15

Сабақтардың
ОӨЖ
түрлері бойынша
аудиториялық
сағаттар саны
Дәріс
Тәжірибе Барл Сон
(семинар) ығы ың
ішін
де
ОӨ
ЖМ
ежелгі 2
1
6
3

Кіріспе. Қазақстанның
тарихы.
Қазақстан
территориясындағы
ерте дәуір.
Орта ғасырлардағы мемлекеттер.
Қазақстан моңғол жаулаушылығы
дәуірінде.
XV-XVII ғғ. Қазақ хандығы.
XVIII ғ. Қазақстан.
XIX–XX
ғғ.
Казақстанның
әлеуметтік-экономикалық дамуы.
Қазақстан мәдениеті (XVІІІ- XХ ғ.
басы).
Қазақстан XX ғасырдың басында
ХХ ғасырдың 20-30 жж. Қазақстан
ХХ ғасырдың 40 жж. Қазақстан.
ХХ ғасырдың 50 жж. Қазақстан
ХХ ғасырдың 60-70 жж. Қазақстан
Қазақстандағы
«қайта
құру»
саясаты (1985-1991 жж.).
Тәуелсіз Қазақстан.
Барлғы:135 (3 кредит)

2

1

6

3

2
2

1
1

6
6

3
3

2
2
2

1
1
1

6
6
6

3
3
3

2

1

6

3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6

3
3
3
3
3
3

2
30

1
15

6
90

3
45

5 Ұсынылатын әдебиет тізімі
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