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Зерттеудің мақсаты –
қазіргі заманғы 
Қазақстан тарихы 
оқулықтарының 
оқушының 
концептуалды білім 
мен дағдысын 
дамытудағы орнын 
зерделеу және оқу-
әдістемелік кешендер 
(ОӘК) жасау іс-
тәжірибесімен бөлісу.

Зерттеу сұрақтары:

Оқулық оқу 
бағдарламасын 
қаншалықты қамтиды?

Қазақстан тарихы 
оқулықтары арқылы 
оқушылардың қандай 
білім мен дағдыларын 
дамытуға болады?



ӨЗЕКТІЛІГІ

Оқушылардың
өздігінен білім

алуын
ұйымдастыру

Оқу
бағдарламасындағы

білім мазмұнын
оқушыларға

қолжетімді жеткізу
Концептуалды

оқыту және
құзыретті тұлға

тәрбиелеу

Оқулықтың заманауи мазмұнды болуы үшін дидактикалық және әдістемелік аппаратын жетілдіру қажет



Тарихи ойлау дағдылары бірте-бірте прогрессия мен олардың кеңеюін есепке ала отырып әр 
сабақтың үстінде дамытылуы тиіс.  

Дағды Концепті

I. Тарихи деректердің 

интерпретациясы

Дәлел  

II. Уақыт пен кеңістікте бағдарлану Өзгеріс пен сабақтастық

III. Тарихи анализ және түсіндіру 

Себеп және салдар  

Ұқсастық пен айырмашылық 

Маңыздылық 

Интерпретация

Концептуалды оқытудың мәні – пәндік ұғым, түсініктерден жалпы ғылыми
санаттарға дейін көтеріліп, оқушыны білім мен дағдысын кез келген жағдайда қолдана
білуге үйрету.



«Өзгеріс пен сабақтастық»  концепті

Оқушылар: сабақтастық пен өзгеріске қатысты тарихи мысалдарды уақыт пен кеңістікте талдайды
және бағалайды; сабақтастық пен өзгеріске қатысты тарихи мысалдарды ұзақ уақыт бойы
ауқымды тарихи үдерістер мен тақырыптарға дейін біріктіреді; тарихи оқиғалар мен үдерістердің
белгілі бір уақыт межесінде жүйеленуі мен ұйымдасуының негізін (критерийлер) түсіндіреді.



«Себеп және салдар» концепті

Оқушылар: бір немесе бірнеше себептердің немесе ықпалдардың өзара әрекеттесуін талдайды және 
бағалайды;  ұқсастықтарды, себеп-салдарды, өзара байланысты көрсете отырып тарихи себептілікті 
түсінеді;  тарихи құбылыс, оқиға немесе үдерісті басқа ұқсас тарихи құбылыстармен уақыт пен 
кеңістікте байланыстырудың әдістерін түсіндіреді және бағалайды.



«Ұқсастық пен айырмашылық» концепті

Оқушылар: белгілі бір жерде, белгіленген бір уақыт кезеңінде немесе әртүрлі қоғамдарда, бір 
қоғамның ішіндегі өзара байланысқан тарихи оқиғаларды салыстырады.



«Маңыздылық» концепті

Оқушылар: қоғамның дамуы үшін тарихи
оқиғаның, құбылыстың, үдерістің
маңыздылығын анықтайды.



«Дәлел»  концепті 

Оқушылар: қарастырылып отырған дәлелге қатысты тарихи айғақтың ерекшеліктерін
талдайды; тарихи айғақтарды талдау және бағалау негізінде дәйекті қорытынды
жасайды; өткен заман туралы объективті түсінік қалыптастыру мақсатында түпнұсқалық
және қосалқы деректерден әртүрлі пікірлерді, кей кезде қарама-қайшы айғақтарды
біріктіреді.



Тарихи анализ және түсіндіру. «Интерпретация» концепті 

Оқушылар: белгілі бір тарихи оқиғаға, құбылысқа, үдеріске қатысты әртүрлі көзқарастарды 
түсіндіреді және бағалайды. 



«НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ» 7,8 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА 

АРНАЛҒАН АПРОБАЦИЯЛАНҒАН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНДЕР

Мерзімі Оқу

мақсатына

сәйкестігі

Жас

ерекшелігіне

сәйкестендіру

бойынша

ескертпелер

Иллюстрация

лар бойынша 

ескертпелер 

Сөз

қолданысы

бойынша

ескертпелер

Грамматика

лық

Стилдік Толықтыру

бойынша

ұсыныстар,

ескертпелер

(мәтін,

сурет)

Жыл 

бойы 

+ 2 34 13 2 2 16

Кесте 1. 8 сынып оқулығын апробациялау нәтижесі бойынша жинақталған ақпараттың статистикалық

көрсеткіштері



ЗАМАНАУИ ОҚУЛЫҚ МАЗМҰНЫН ӘЗІРЛЕУДЕ ЕСКЕРІЛУІ ҚАЖЕТ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕМЕЛЕР:

Жүйелілік-
әрекеттілік 
тәсілдеме 

Интерактивті 
тәсілдеме 

Жеке тұлғаға 
бағдарланған 

тәсілдеме 

Құзыреттілік 
тәсілдеме



Құзыреттілік тәсілдеме 

оқушының тапсырма 

орындап іс-әрекет етуі 

арқылы зерттеп оқу, сыни 

ойлау дағдыларын 

дамытуға бағытталуынан 

көрінеді.

Жүйелілік-әрекеттілік

тәсілдеме қамтылған. 

Мәтін, дерек, карта, 

тапсырмалармен 

байланыстырылған

Интерактивті тәсілдеме

ойластырылған. 

«Талқыла» тапсырмасы 

оқушылардың топпен 

жұмыс істеуіне 

бағытталған.

Жеке тұлғаға

бағдарланған тәсілдеме

тапсырмалардың

оқушының жас

ерекшелігіне сәйкес (сөз, 

фактілер саны, сөйлем 

құрылымы, күрделілігі) 

болуын сақтау арқылы 

жүзеге асырылады.

Тәсілдемелердің 
қамтылуы 



Оқу мақсаттары:

8.3.1.2 Қазақ

хандығының ішкі

саяси жағдайын

талдау

8.4.1.1 жоңғар

шапқыншылығының

шаруашылыққа

тигізген зардаптарын

анықтау

8.1.1.1 жоңғар

шапқыншылығы

кезіндегі

демографиялық

өзгерістерді және

миграциялық

процестерді түсіндіру

8.2.2.1 халық ауыз

әдебиеті мен музыка 

өнері туындыларын

тарихи дереккөзі

ретінде құндылығын

бағалау

Ынталандыру, 

сыни ойлау 

Әдебиетпен 

пәнаралық 

байланыс 

Құндылыққа (құрмет тұту) 

бағыттау
Сыни ойлау

Өз бетінше ізденіп оқуға 

бағыттау

Сабақтастық, бірізділік 

ұстанымы

Оқу мақсатын ашуға  

бағытталу

Құндылыққа 

(қайырымдыл

ық, 

елжандылық, 

эмпатия) 

бағыттау

Сыни ойлау, білімін 

қолдану дағдылары

Ғылымилық, зерттеуге 

бағыттау

Бұл ұстанымдар 12-бетттегі 

тапсырмаларға да қатысты

Тарихи концепт (фокус):  

себеп пен салдар



Құзыреттілік ұстанымы - өз 

ойын дәйектеп, тұжырып 

жазады, пікірін білдіреді. 

Ғылымилық. Іргелі еңбек 

авторларының көзқарастарын 

біледі.

Құндылыққа (қайырымдылық, 

елжандылық) бағыттау «Елім-

ай» әні арқылы халықтың мұңын 

түсінеді..

Оқу мақсатын ашуға  

бағытталады.

Сыни ойлау, білімін қолдану 

дағдыларына бағытталу. 

Оқушы білу, түсіну, талдау, 

жинақтау, бағалау дағдыларын 

қолданады.

Өзін өзі бақылау мен 

бағалауға бағыттау. Тақырып 

бойынша қандай 

қорытындыға келгенін 

түсінеді.

Өз бетінше ойлау, 

білімдерін шығармашылық 

тұрғыда пайдалана алу. 

Білімін қолданып, ой-түйін  

жазады.

Оқушы жауабында тақырып сұрағына нақты жауап (тұжырым) берілуі тиіс. Себеп-салдар концептісін түсінгендігін көрсететіндей, дәйектер мен дәлелдер 

келтіреді. Тарихшылардың пікіріне, тарихи деректерге сүйеніп, сілтеме жасауы мүмкін. Оқушы 2 сабақ бойы алған білімі, орындаған тапсырмалардан 

жинақтаған ойы бойынша тұжырым жасай білу (синтез) дағдысын қолданады.

ҚОРЫТЫНДЫ ТАПСЫРМАНЫҢ РОЛІ ҚАНДАЙ?



 Сауалнаманы талдау нәтижелері: 

 Оқулық, оқу әдістері, тәсілдеме, ұсыныстары туралы жағымды кері 

байланыс бар.

 Келесі оқу жылына ұсыныстары:сабақта ойын элементтерін көбірек 

қолдану, конспект жазу т.б.  мәселені шешу дағдылары туралы хабар 

береді. 

Оқушылар 1-сұрақта дәлел келтіру, маңыздылық ;

 2-сұрақта өзгеріс пен сабақтастық, себеп-салдар; 

 3-сұрақта интерпретация, маңыздылық,  өзгеріс концептілерін  

оқулықтан тыс басқа жағдайда қолдана білген.

 Сауалнамадан жинақталған ақпарат оқушының талдау, жинақтау, 

бағалау дағдылары қалыптасқандығын танытады.
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НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!


