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«Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыс ғылым 

пәндері» кафедрасы 



 5В090100 «Тасымалдау мен жол қозғалысын ұйымдастыру 
және кӛлікті пайдалану» 

 5В070200 «Автоматтандыру және басқару» 

 5В071300 «Кӛлік,кӛліктік техника және технологиялар» 

 5В072900 «Құрылыс» 

 5В071800 «Электр энергетикасы» 

 5В074500 «Қӛлік құрлысы» 

 5В030400 «Кеден ісі» 

 5В050900 «Қаржы» 

 5В050600«Экономика» 

 5В071900 «Радиотехника, электроника және 
телекоммуникациялар» 

 5В071200 «Машина жасау» 

 5В042100 «Дизайн» 

 5В050700 «Менеджмент»  

 



  Курс 1 

  Семестр 1-2 

  Кредит саны- 3 

  Барлық сағат саны - 135 

  Дәріс -30 

  Практикалық (сем.,студиялық) сабақтар -15 

   СОӚЖ - 45 

   СӚЖ - 45 

   Емтихан  1-2семестр 



 Алдыңғы реквизиттер тізімі: 

 Ежелгі дүние тарихы 

 Ортағасырлар тарихы 

 Дүниежүзі тарихы 

 Адам және қоғам 

 Қазақстан тарихы 

 

 Кейінгі реквизиттер тізімі: 

 Философия 

 Мәдениеттану 

 Саясаттану 

 Әлеуметтану 



 Пәнді оқытудың мақсаты  - Қазақстан тарихы пәнін оқыту студенттердің тарихи 

санасын қалыптастырып, оларды Қазақстан Республикасы алдында тұрған 

міндеттерді, отандық мәселелерді шешуге белсенді қатысуға үйрету.Әлемдік тарих 

шеңберіндегі еліміздің ӛткен кезеңінің объективті бейнесін студенттер санасына 

сіңіру, азаматтыққа, ұлтжандылыққа тәрбиелеу, студенттерде тұрақты бірегейлікті 

қалыптастыру. 

 «Қазақстан тарихы» пәнінің негізгі міндеттері: Қазақстан халықтары басынан 

кешірген тарихи оқиғалардың негізгі жолдарын айқындау және талдау, студенттерді 

ӛзіндік жұмыстарды жазуға тарта отырып, тарихтың негізгі оқиғаларын оқу, 

Қазақстан Республикасының мұражайларындағы тарихи біліммен танысу, қажетті 

тарихи түсінікті қалыптасытру, тарихи әдебиеттермен жұмыс істеудің алғашқы 

дағдыларын үйрету, аудитория алдында сӛйлеу дағдыларын қалыптастыру.   

халықтың тарихи жадын қалпына келтіру; ұлттық сана мен бірлікті қалыптастыру; 

азаматтанушылық пен патриотизмді тәрбиелеу. 

                      Қазақстан тарихын оқумен қатар студенттер: 

 Меңгеруі тиіс: - Ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді 

тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану 

ғылымдары бойынша базалық білімдерді, ақпараттық технологияларды қолдана білуі, 

білімді алуға қажетті жаңа білімдерді алу дағдыларын меңгеруі тиіс. 

  Білу керек: -Этикалық және рухани құндылықтар туралы, қоғам ӛміріндегі саяси 

жүйелердің және әр түрлі әлеуметтік топтардың рӛлі туралы, жеке тұлғаның 

қалыптасуы туралы түсінігі, қоғамдық пікірге, салт-дәстүрлерге , қоғамдық 

нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білуі және оларды 

ӛзінің оқуында бағдар ретінде  алуы,Қазақстан Республикасының заңнамасын және 

құқықтық жүйесінің негіздерін білуі керек.  



Пәннің қысқаша мазмұны:  

     Қазақстан тарихы - егемен, тәуелсіз мемлекет 
- Қазақстан Республикасының аумағында ӛмір 
сүріп жатқан қазақ және басқа да халықтардың 
мұрасы.  

     Қазақстан тарихы - бүкіл адамзат тарихының 
толыққанды бір бӛлімі. Ол дүниежүзі 
тарихымен, Евразия тарихымен, кӛшпенділер 
ӛркениетімен, түрік халықтары тарихымен, 
Орталық Азия елдері тарихымен ұштасып 
жатады.  

     Қазақстан тарихы - Қазақстанның аумағында 
ежелгі заманнан бүгінге дейін болған тарихи 
оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, 
процестерді, тарихи заңдар мен заңдылықтарды 
аша отырып, тұтас қарастыратын ғылым. 

 



                                              Оқытушы талабы. 

 1.Сабаққа қатысу, лекция жазу, сабақта белсенді жұмыс жасау, үй тапсырмаларын орындау 
студенттің міндеті болып табылады.Егер студент қандай да бір себептермен сабаққа қатыса 
алмаса, онда ол лекция материалын топтағы басқа студенттен алу керек немесе ӛз бетінше ӛтеу 
қажет. Аудиториядан тыс уақытта оқытушы лекциялық материалдармен сабақтан қалған 
студенттерді тек қана белгіленген уақытта қамтамасыз етеді. 

 2. Студент университеттегі оқу ережесіне бағыну керек: сабақты себепсіз жібермеу, сабаққа 
кешікпеу, оқу материалын түсіндіру кезінде сӛйлеспеу, ұялы телефондарды ӛшіріп қою, сабаққа 
тән киім үлгісімен келу т.б. Егер студентте курс бойынша сұрақтар туатын болса, онда ол 
оқытушыдан белгіленген уақытта кеңес алуына болады. 

 3.Әрбір үйге берілген тапсырма уақытылы орындалып, сабақта талқылануы қажет. Уақытылы 
орындалмаған тапсырма үшін студенттің бағасы 1 балл кемиді.   

 4. Бақылау жұмысына қатыспаған немесе кешіккен студенттер автоматты түрде бақылау жұмысы 
үшін 0 балл алады. Бақылау жұмысын қайта тапсыру рұқсат етілмейді.  

 5. Аудиториялық уақыт курстың ең негізгі ұғымдарын түсіндіретін лекциядан және әртүрлі 
формаларда ӛтілетін практикалық сабақтардан тұрады.  

 6. Курс студенттен күнделікті ӛзіндік жұмысты орындауды талап етеді.  Студент әрбір сабақта 
және оқытушының сабақ үстінде берген ӛзіндік жұмысына тізімдегі негізгі және қосымша 
әдебиеттер бойынша дайындалу қажет.  

 7. Сонымен бірге курс СОӚЖ (студенттің оқытушымен ӛзіндік жұмысы) сияқты      жұмыс түрін 
қамтиды. Онда үй тапсырмаларын әртүрлі жеке және топтық  формаларда ӛткізу, консультациялар, 
жеке тапсырмаларды орындау ұйғарылады. Әрбір сабақта студент талқылауға белсенді қатысуы 
керек.  

 8. Курс барысында студент 2 аралық тапсырма орындау керек. Курстың соңында       қорытынды 
Мемлекеттік емтихан емтихан ауызша ӛтеді. Орындалған жұмыстар дәстүрлі 5 баллдық жүйемен 
бағаланады, содан соң балдық жүйеге аударылады. Студент бағаларын есептеу және ӛз бетінше 
ӛзінің  үлгерімін   бақылау әдістемесін игеру қажет. 

  
 



Тарих мынандай негізгі міндеттерді шешеді:  

  гносеологиялық – Отанымыз бен халқымыздың 

ӛткені туралы білім береді; 

 аксеологиялық – әр адамның бойында тарихи 

оқиғаларға қатыстылық сезімін қалыптастырады;  

 праксеологиялық – күрделі де кӛп қырлы тарихи 

құбылыстарға ӛзіндік баға беру  және талдау 

қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік туғызады;  

 прогностикалық – тарих, ол болашақтың негізі 

қаланған ӛткен заман, тарих аяқталмайды, 

тарихта үлкен мүмкіншіліктер бар, онда бұрын 

ашылмаған шындықтар айқындалады. 

 



Ағымдағы үлгерімін бақылау: 

 тәжірибелік жұмыстарының орындалуы. 

 

 

Аралық бақылау: 

 тестілеу;  

 пән бойынша таныстырымдарын қорғау. 

 

 

Қорытынды бақылау:  емтихан 
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Алматы,«Алла прима» 2013.-123б. 

 8.Селкебаева А.Т.Қазақстанды зерттеу қоғамы(1920-1936жж).Оқу құралы.- Алматы:«Алла прима »2013.-
143б. 

 9.Шілдебай С.Қ. Түрікшілдік және Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс.- Алматы, 2002. 
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        Анықтамалық әдебиеттер: 
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