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Дайындау  бағыты: 8D016 – «Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер 

даярлау» 

Білім беру бағдарламалар тобы:  D016 – «Тарих педагогтерін даярлау» 

 

«Тарих» білім беру бағдарламасы бойынша  

докторантураға түсу емтиханы сұрақтарының  

ТІЗІМІ 

(2019-2020 оқу жылына) 

 

1-ші бейіндік пәні: «Қазақстанның қазіргі заман тарихы»   

 

1. Қазақстан І дүниежүзілік империалистік соғыс кезеңінде. 

2. І дүниежүзілік империалистік соғыстың отар аймақтарға әсері. 

3. Қазақстанда бұқара халық жағдайы нашарлауы, салықтың өсуі. 

4. Патша өкіметінің қазақ шаруаларының малдарын тартып алуы. 

5. Жалпы ұлттық дағдарыстың пісіп жетілуі. 1916 жылғы 25 маусым 

жарлығы, оның мәні. 

6. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің себебі, қозғаушы күші, сипаты, 

басталуы, оның барысы және негізгі ошақтары. 

7. Көтерілістің басшылары. 

8. Патша үкіметінің жазалаушы жасақтарға қарсы күрес. 

9. Көтерілістің тарихи маңызы. 

10. Көтеріліс туралы қазіргі тарихнамадағы көзқарас. 

11. Қазақстандағы 1917 жылғы Ақпан буржуазиялық-демократиялық 

революциясы. 

12. Уақытша үкіметтің құрылуы. 

13. Қазақстанда Кеңестердің ұйымдастырылуы. 

14. Уақытша үкіметтің  Қазақстандағы саясаты. 

15. Жер және ұлт мәселесі. Бұқараның әлеуметтік саяси ынтасының өсуі. 

16. «Алаш», «Үш жүз» партияларының құрылуы және олардың 

бағдарламалары. 

17. 1917 ж. Қазан төңкерісі және оның алғы шарттары. 

18. Қазан төңкерісіне қоғамның әр түрлі топтарының көзқарасы. 

19. Төңкерістің әлеуметтік базасы мен қозғаушы күштеріне байланысты 

пікірлер. Қазақстанда Кеңес өкіметін орнатудың ерекшелігі. 

20. Қазақ өлкесіндегі әлеуметтік-саяси ахуал. 

21. Екінші жалпықазақ съезі және оның шешімдері. 

22. Қазақстан шетел интервенциясы мен азамат соғысы жылдарында (1918-

1920 жылдар). 

23. Қазақстанда шетел интервенциясы мен азамат соғысының басталуы. 

24. Өлкеде Қызыл армияның ұлттық бөлімдерінің қалыптасуы. 
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25. Шығыс және басқа майдандардың құрылуы. Қазақстан атрабындағы 

партизан қозғалысы.  

26. Қазақ кеңес мемлекетінің құрылуы. 

27. Қазақ өлкесін басқару жөніндегі Революциялық комитеттің құрылуы 

және оның қызметі. 

28. Революциялық комитеттерден кеңестерге өту. 

29. 1920 ж. 26-тамыздағы РСФСР үкіметінің «Қырғыз (Қазақ) Автономиялық 

Кеңестік Социалистік Республикасын құру туралы» декреті. 

30. ҚАКСР кеңестерінің құрылтай съездері. «Қырғыз (Қазақ) АКСР 

еңбекшілері құқықтарының декларациясы» және оның мазмұны. 

31. Кеңестердің бірінші құрылтай съезі. 

32. Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат. 

33. ЖЭС-қа өтудің әлеуметтік-экономикалық және саяси алғы шарттары. 

Социалистік, капитализмге дейінгі және стихиялы тауар-нарықтық 

бағыттардың күресі: «Кімді кім жеңеді» мәселесі. 

34. Экономикалық көп укладтылықтың қалыптасуы. 

35. ЖЭС-тің екі жағы мен екі кезеңі. 

36. Өлкедегі кеңестік мемлекеттік құрылыс. 

37. ҚАССР-ның тұңғыш Конституциясының қабылдануы, оның негізгі 

принциптері. 

38. Қазақстан мен Орта Азияны ұлттық-мемлекеттік межелеу, біртұтас 

Қазақстан атырабының қалыптасуы. 

39. Жер-су реформасының іске асырылуы. 

40. Шабындық және жайылымдық жерлерді қайта бөлу. 

41. ЖЭС - әлеуметтік-экономикалық нәтижелері. 

42. Өнеркәсіпті, көлікті және ауыл шаруашылығын қайта қалпына келтірудің 

басталуы. 

43. Саудадағы кооперативтік қозғалыс. 

44. ЖЭС идеясынан ауытқушылықтың басталуы. 

45. 1927-1928 жж. азық-түлік дағдарысы. 

46. Ауыл шаруашылық өнімдерін күшпен дайындауға көшу. 

47. Ірі байлардың мал-мүлкін тәркілеу. 

48. «Кіші Қазан» идеясы және оның зардаптары. 

49. Шаруаларға қарсы бағытталған жаппай қуғын-сүргіннің күшеюі. 

Ұжымдастыру - шаруалар қасіреті. Индустрияландыру: сипаты, ауқымы, 

қарқыны. 

50. 30-жылдардағы Қазақстандағы қоғамдық саяси өмір. 

51. Жаппай қуғын-сүргін жағдайға түсуі. 

52. Елде бюрократиялық орталықтандырудың орын алуы және негізгі 

кезеңдері. Жеке адамға табыну идеологиясының орын алуы және оның 

зардаптары. 

53. Қазақ КСР-інің құрылуы. 

54. Республикадағы әлеуметтік, демографиялық және этнодемографиялық 

ахуал. 1937 жылғы халық санағы материалдарының мәліметтерін 

бұрмалау. 
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55. Қазақ КСР-інің 1937 ж. Конституциясының қабылдануы және оның 

принциптері. 

56. Өнеркәсіп және ауыл шаруашылығының жағдайы. 

57. Ұлттық жұмысшы табының қалыптасуы және оның негізгі көздері. 

58. Қазақстандағы 1920-1930 ж. мәдени құрылыс. 

59. Мәдени мекемелердің жұмысындағы өзгерістер, халыққа білім беру ісі. 

Сауатсыздықты жою. Латын алфавитіне көшу. 

60. Ғылымның дамуы және ғылыми-зерттеу мекемелерінің құрылуы. 

61. Жоғары мектептерді ұйымдастыру және олардың қызметі. 

62. Қазақ кеңес әдебиетінің қалыптасуы және оның көрнекті өкілдері. 

63. Саяси қуғын-сүргіннің зардаптары. 

64. Қазақ әдебиеті мен өнерінің Мәскеудегі он күндігі және оның 

қорытындылары. 

65. Қазақстан Ұлы Отан соғысы кезінде 1941-1945 жж.  

66. Фашистік-милитаристік топтардың билікке келуі, әлемдік үстемдікке 

ұмтылуы. 

67. КСРО-ның соғысқа жол бермеу бағытындағы шаралары. 

68. Англия мен Францияның ұстанған саясаты. 

69. Фашистік Германияның КСРО-ға басып кіруі, күштердің ара салмағы, 

экономикалық потенциалдары. 

70. Соғыстың алғашқы кезеңіндегі сәтсіздіктер, оның себептері. 

71. Соғыс қаупі төнген аймақтардағы өндіріс орындарын Шығысқа көшіру. 

72. Елдің экономикасын соғыс мүддесіне бейімдеу. 

73. Антифашистік митингілер. 

74. КСРО жоғарғы кеңесінің жаппай мобилизациялау туралы жарлығы.  

75. Азаматтардың жалпыға бірдей әскери өнерге үйрету, армияға резервтер 

даярлау. 

76. Әуе және химиялық шабуылдан қорғану, әскери ойындар өткізу. 

77. Қазақстанда әскери құрамаларды жасақтау және олардың шешуші 

шайқастарға қатысуы. 

78. Ұлы Отан соғысы кезіндегі мәдениет пен ғылым.  

79. Республика азаматтарының сауаттылық деңгейі.  

80. Ағарту мекемелері жүйесінің кеңеюі.  

81. Емтихан сынақтарының енгізілуі.  

82. Ұлттық мектептерге орыс тілі пәнін енгізу.  

83. Мәдениет мекемелерінің патриоттық тәрбие беру жұмыстары.  

84. Жоғарғы оқу орындарының ашылуы.  

85. Қазақстан ғалымдары мен өнер қайраткерлерінің ұлы жеңіске қосқан 

үлесі. 

86. 1946-1970 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық-экономикалық жағдайы.  

87. Соғыстың халық шаруашылығына тигізген зардабы.  

88. Қалпына келтіру дәуіріндегі негізгі міндеттер мен қиыншылықтар.  

89. Жаңа өнеркәсіп орындарының салынуы өндірістің тиімділігін, еңбек 

өнімділігін арттыру жолындағы күрес.  
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90. Өнеркәсіп пен транспорт саласында жоспардың мерзімінен бұрын 

орындалуы.  

91. Соғыстың, кеінгі қуаңшылық жылдарының қиыншылықтары.  

92. Колхоздарды шаруашылық-ұйымдық жағынан нығайту жолындағы 

шаралар.  

93. Егіс көлемін азайтуға тосқауыл қою.  

94. Өнеркәсіп орындарының колхоз, совхоздарға көмегі.  

95. Колхоздарды ірілендіру және оның нәтижелері.  

96. Ауылдардың жаппай электрлендіруі, малды асылдандыру, мал басын 

сақтау шаралары. 

97. 1970-1980 жж. Қазақстан.  

98. Ғылыми-техникалық прогрестің өндірісіне енгізіле бастауы.  

99. Тау-кен өндірісін механикаландыру және оның нәтижелері.  

100. Мұнай өндіру саласына прогресивті тәсілдерді енгізу.  

101. Кәсіп орындары жаңа техника мен прогресивті технологиямен жабдықтау 

және бұл бағыттағы кедергілер мен қателіктер.  

102. Өндірісті басқарудың салалық принциптеріне қайта көшу, оның тиімді 

жақтары.  

103. Кәсіпорындардың шаруашылық-есеп жүйесіне көшуі.  

104. Реформаның аяқталмай қалуы, оның себептері. 

105. Қазақстан қайта құру мен тәуелсіздік жолында.  

106. Қазақстан Республикасының жариялануы.  

107. Желтоқсан құрбандарын сақтау.  

108. Одақтық дәуірден мұраға қалған ауыр жүк – Арал, Семей проблемалары, 

экономиканың шикізат көзі ретінде біржақты дамуы.  

109. Тәуелсіз Қазақстанды дамытудың стратегиялық бағыттары.  

110. Экономикалық мақсаттарға жетудің мезгілдік шеңбері мен кезеңдерін 

анықтау.  

111. Жекешелендірудің алғашқы жылдардағы қорытындысы.  

112. Әлеуметтік-экономикалық тереңдеу шаралары.  

113. Ресей сомы. Ұлттық валютаның енгізілуі.  

114. Нарықтық қатынасқа көшудің заңдық-құқықтық базаларын жасау.  

115. Шағын кәсіпкерлікті қолдау.  

116. Әлеуметтік саясатқа ықпал жасайтын факторлар.  

117. Қазақстан халықтарының Ассамблеясы, халық санының азаюы, жас 

ұзақтығы, тұрмыс деңгейі, халық ағарту саласындағы жағдайлар. 

118. Қазақстан – тәуелсіз егеменді мемлекет.  

119. Саясат саласындағы стратегиялық мақсаттар.  

120. ҚР мемлекеттік рәміздерінің қабылдануы.  

121. ҚР алғашқы конституциясы, негізгі арқауы.  

122. Алатау аудандық кеңесінің шешімі.  

123. Кеңес органдарының таратылуы.  

124. Жаңа сайлау жүйесінің қабылдануы.  

125. Биліктің тармақтары.  

126. Сайлау жүйесін демократияландыру.  
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127. 1995 ж. саяси дағдарыс.  

128. 1995 ж. 30 тамызда ҚР конституциясының қабылдануы. 90-жылдардың 

орта кезінен бастап саяси партиялардың көптеп құрыла бастауы. (халық 

бірлігі, дәуірлеу, аграрлық, демократиялық, отан партияларының 

құрылуы).  

129. ҚР президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан 2030» жолдауы болашақ 

міндеттерді айқындау мен ілгері дамудың негізгі шарты.  

130. Басты стратегиялық мақсаттар, оған жету мүмкіншіліктері.  

131. Ұлттық қауіпсіздік, оны қамтамасыз ету жолдары.  

132. Қазақстанның сыртқы экономикалық байланысы саласындағы табыстары.  

133. Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясаты және оның негізгі бағыттары.  

134. Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2006 жылғы 

жолдауы еліміздің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының 

негізгі арқауы. 

 

2-ші бейіндік пәні: «Тарихты оқыту әдістемесі» 

1. Тарихты оқытудың әдістемесінің қалыптасуы 

2. Қазақстандағы тарихи оқиғалардың куәларымен кездесу 

ұйымдастыру.  

3. Қазақстан тарихы бойынша сыныптан тыс жұмыс. 

4. Қазақстан тарихы бойынша сынынтан тыс жұмыстың білімділік 

тәрбиелік мәні. 

5. Оқушылардың Қазақстан тарихынан танымдык. қабілетін дамытуда 

және білімін сыныптан тыс жұмыстың ролі. 

6. Пәнбойынша сыныптан тыс жұмыстың мазмұны, түрі және әдістері.  

7. Кейбір оқушылардың тапсырмамен жекелей жұмысы.  

8. Тарихты оқыту әдістемесінінің пәні мен мақсаты 

9. Тарихты оқыту әдістемесі - мектептегі тарих курсыныңың мазмұнын, 

мақсатын, оқыту құралдарьн әдістері мен тәсілдерін анықтайтьш 

ғылыми педагогикалық пән. 

10. Педагогикалық пәндер жүйесіндегі тарихты оқыту 

методикасының орны.  

11. Тарихты оқытудың методикалық жүйесінің пайда болуы.  

12. Әдістеменің ғылым ретінде қалыптасуын анықтайтын  

факторлар.  

13. Тарихты окыту әдістемесінің тарихи және саяси – элеуметтік 

пәндермен байланысы.  

14. Тарихты оқыту процесін зерттеу әдістері.  

15. Мектеп оқушыларын оқыту және тәрбиелеу процесіндегі тарихи 

пәндердің ролі.  

16. Қазақстан Республикасы мектептеріндегі тарихтан білім берудің 

қазіргі құрылымы. 

17. Тарихты оқыту әдістсмесінің жоспарлары мен бағдарламалары  

18. Мемлекеттік стандарт. Бағдарлама жасаудың концентратты 

принципі. 
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19. Хронологиялық принцип. Негізгі базалық компанент.  

20. Білімділік компоненті. Мазмұндылық компоненті.  

21.Жас ерекшеліктерінің ессбі. Тарихты оқыту түрлілігі.  

22. Тарихты оқытудың тәсілдері 

23. Тарихты оқытуда белсенді және иновацинлық әдістерді қолдану.  

24. Тарихты оқытудағы белсенді әдістің бірі- ойын сабақ.   

25. Ойын сабақтың жоғарғы танымдық потенциялы, ойын сабақ 

жариялылығы. Іскерлік ойындар, тарихи шайқастар, театрлік 

қойылымдар мен конкурстар.  

26. Сайыс - сабақтар, саяхат - сабақтар, өлкетанулық ойындар.  

27. Тарих, сабағын еткізудегі символдар- қосымша сигналдарын 

өңдеу.  

28. Оқыту процесінде ойын сабақты жүзеге асыру технологиясы.  

29. Педагогтың іскерлік алгоритмі, оқушылардың іскерлік алгоритмі.  

30. Сабақты өткізудің жаңа формаларының мазмұны, құрылымы, 

ұйымдастырылуы, іске асырылуы.  

31. Тарихты оқытуда ойын сабақ өткізу-мектеп оқушыларының 

білімін көтеру әдісі.  

32. Тарихты оқытуда көрнекілік құралдарын пайдалану  

33. Тарихты көрнекілік құралдармен оқытудың функциясы мен мәні.  

34.Тарих сабақтарында оқу картинасымен жұмыс істеу тәсілдері.  

35. Тарих кітаптарындағы иллюстарциямен жұмыс істеу тәсілдері.  

36. Тарихты  оқытудағы шартты көрнекілк.  

37. Пәндік көрнекілік және оның танымдық құндылығы.  

38. Қолданбалы көрнекілік және оның эстетикалық құндылығы.  

39. Шартты-графикалық құндылық және оқушылардың ойлау 

қабілетін жетілдірудегі шартты белгілердің маңызы.  

40. Тарихта оқу картиналарының жіктелуі.  

41. Картамен жұмыс. Тарихи карта- оқушылардың тарихи процестер 

байланыстарын ұғынудағы қажет әрі маңызды көрнекілік құрал.  

42. "Картаны оқу" шеберлігі, картамен жұмыс істеу методикасы.  

43. Шартты белгілер, символдар және шартты тыныс белгілер.  

44. Тарихты оқытуда көрнекті құралдарды және компьютерлік 

техниканы пайдалану 

45. Тарихты оқытудағы тарихты оқытуда кернекті құралдардың рөлі 

мен мәні.  

46. Оқытудың серпінділігі нақтылығы және эмоционалдығы үшін 

техникалық құралдары пайдалану.  

47. Шығармашылық ойлау қабілетін реттеу үшін оқыту техникалық 

құралдарын пайдалану.  

48. Оқушылардың тарихи білім алуындағы компьютер ролі.  

49. Тарих бойынша компьютерлік бағдарламалар құрастыру.  

50. Оқушыларға тарихи мағлұматтарды жүйелеу және оны тиімді 

меңгеруге көмек беру.  
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51. Тарихи процестер алтернативасы проблемасына деген 

қызығушылықтың артуына байланысты әлеуметтік процестерді 

модельдеу.   

52. Мұғалімнің сабақта көтерген мәселелерге қатысты мағлұмат 

беру.  

53. Бағдарламалық материалды меңгеру қарқыны мен әдістерін 

оқушының өз еркімен таңдауына мүмкіндік беру.  

54. Тарих сабақтарында тарихи мәліметтер мен құжаттарды пайдалану 

55. Тарихты оқытудағы құжаттардың ролі мен мәні.  

56. Тарихта оқытуда қолданылатын құжаттық материалдық негізгі 

түрлері. Оқушылардың тарихи құжаттармен жұмыс істеу тәсілдері.  

57.Құжаттық материалдың іріктелуі.  

58. Актілік құжаттар, баяндауышы- сипаттаушы құжаттар, көркем сөз  

естеліктері.  

59. Тарихи құжаттар меи мәліметтерді зерттеу методикасы.  

60. Мәліметті конспектіеу.  

61.Тарихи мәліметтердің сипаты: авторы, жасалу, уақыты, жанры, негізгі 

идеялары, такырыптары мен көркемдік ерекшеліктерін анықтау.  

62. Тарихи мөліметтермен, құжаттармен жұмыс істеу оқушылардың  

зерттеушілік дағдысын қалыптастырып, анализдеуге (сараптауға) 

үйретеді, ойлау қабілетін жетілдіреді.  

63. Тарихты оқыту жұмыстарын ұйымдастыру формалары  

64. Сабақ-оқыту жұмысын ұйымдастырудың негізгі формасы.  

65.Тарихи тақырыптың мазмұны, бөлімі, курс жүйесіндегі сабақтың 

орыны.  

66. Сабақ-оқушы мен мұғалім іскерлігінің, методикалық тәсілдердің, 

мазмұнының  жиынтығы. Қазіргі тарих сабағына қойылатын талаптар.  

67. Тарих бойынша сабақ түрін таңдауға шартты түрде өткізілетін 

сабақтүрлері менфакторлар. 

68. Оқыту процесінде барлық сыныптарды қамтитын, жан-жақты с а б а қ т ы  

ө т к і з у  ерекшеліктері.  

69. Мұғалім баяндаған жаңа материалды түсіну с а б а қ т ы . 

70. Дағды мен шеберлікті қалыптастыру білімділікті тексеру с а б а қ т а р ы . 

71. Жалпылама немесе кайталама- жалпылау сабақтары.  

72.Білімділік пен  шеберлікті тексеру сабақтары. 

73. Ықпалдастық сабақтарТарих сабағының дидатикалық жабдықтары 

74. Тарих сабағына мұғалімнің дайындалуы.  

75. Темаиткалық сабақты жоспарлау.  

76.Сабақтың жұмыс жоспары мен оның негізгі компоненттері.  

77.Сабақты бағалау критериясы.  

78.Тарихты сабақтан тыс оқытуды ұйымдастыру формалары-

факультативтер, тарихи үйірмелер, тарихи олимпиядылар "КВН", 

конфереициялар,  пікірсайыстар.  

79.Жоғарғы сыныптардағы семинарлық және практикалық сабақтар. 

80. Оқу саяхаттары, кеңестері, сынақтар. 
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«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша ұсыналатын 

әдебиеттер тізімі 

1. Артыкбаев Ж.О.; Раздыков С.З. История Казахстана: Учебник. – Астана: 

Фолиант, 2007. – 344 с. 

2. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – 

Алматы, 2010.  

3. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 5-том. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010. 

4. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Хрестоматия. (1917-1939). 1т. Ред. 

басқарған Қ. С. Қаражан. Алматы, 2007. 

5. Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия /Б.Ғ.Аяғанның ред. – Алматы, 

2010. 

 

«Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша ұсыналатын әдебиеттер тізімі 

1. Линдерберг К. Обучение истории. М. 1997 

2. Орта ғасырлар тарихын оқыту методикасы. Алматы, 1984 ж. 

3. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе 

М.“Владое”2000г. 

4. Тұрлығұл Т.   Мектепте Қазақстан тарихын оқытудың теориясы мен 

әдістемесі Алматы  ”Мектеп” 1984 ж. 

5. Таубева Ш. Исследовательская культура учителя методология. Теория и 

практика формирования. Алматы 2000 г. 

 


