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Пән: Қазақстан тарихы (ҚӘҚ) 

Сынып: 12 

Оқыту тілі: қазақ 

           2022-2023 оқу жылы 



№ Тақырыбы Оқу мақсаттары 

I тоқсан – 9 апта (42 күн), каникул 

31.10.2022 / 6.11.2022  

1.1 Социологиялық зерттеулер  негіздері   

1-2 Социологиялық зерттеу нәтижелерін 

ұсыну формалары 

12.1.1.1 социологиялық зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсыну; 12.1.1.1.социологиялық зерттеу 
нәтижелерін ұсыну формаларын қойылатын талаптарға 

сәйкестендіру. 

3-4 Зерттеу нәтижелерін 

жариялау талаптары №1 

БЖБ 

12.1.1.3 социологиялық зерттеу нәтижелерін бұқараның алдында жариялаудың талаптарын орындау. 

 2.1 Мемлекеттану 

5-6 Мемлекеттілікті нығайту жолдары 12.2.1.1 мемлекеттілікті нығайтудың жолдарын талдау; 

12.1.1.1 социологиялық зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсыну. 

7-8 Ұлттық қауіпсіздік 12.2.1.2 ұлттық қауіпсіздік проблемаларының шешу жолдарын ұсыну; 

12.1.1.2.социологиялық зерттеу нәтижелерін бұқараның алдында жариялаудың талаптарын орындау. 

9-10 Қазақстан мемлекетінің сыртқы саясаты 12.2.2.1 Қазақстан мемлекетінің сыртқы саясатының бағыттарын түсіндіру. 

 2.2 Қазақстан саясаты 

11-12 Саяси даму 

индикаторлары 

12.2.2.1 саяси даму индикаторларын анықтау. 

13-14 Саяси прогресс 12.2.2.3 саяси прогреске талдау негізінде баға беру. 

Қазақстанның болашақ ішкі саясатының негізгі бағыттары мен басымдықтарын болжау. 

15-16 Саяси технологиялар мен саяси 

пропаганда 

№2 БЖБ 

12.2.2.3 саяси технологиялардың элементтерін қолдану негізінде саяси жетістіктерді насихаттаужөнінде 

шығармашылық жобасын ұсыну 

12.1.1.1 социологиялық зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсыну . 

17-18 ТЖБ  

II тоқсан – 7 апта (35 күн),14 сағат    

каникул 26.12.2022 / 08.01.2023   

 

12.3.1 бөлім Қоғамды зерделеу 

 

1-2 
Қазақстан 

құндылықтары 

12.3.1.1.Қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның біріктіруші факторларын анықтау ; 12.3.1.2.әлемдік 

тәжірибеге сүйене отырып, Қазақстан қоғамының ұлттық  
құндылықтарын нығайту жөнінде шаралар жоспарын құрастыру;  

3-4 Мемлекеттің дамуында 

жеке азаматтың рөлі 

12.3.1.3 мемлекеттің дамуында жеке азаматттың рөліне баға беру.   

12.1.1.1 социологиялық зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсыну. 

5-6 Азаматтық қоғам 12.3.1.4 азаматтық қоғамды қалыптастырудың өзіндік моделін ұсыну; 

12.1.1.2 социологиялық зерттеу нәтижелерін ұсынуформаларын сәйкестендіру; 



7-8 Әлеуметтікдаму 

индикаторлары 

12.3.1.5 әлеуметтік дамудың индикаторларын анықтау; 

12.1.1.3 социологиялық зерттеу нәтижелерін бұқараның алдында жариялаудың талаптарын орындау 

9-10 Әлеуметтік прогрес 12.3.1.6 әлеуметтік прогресті талдау және баға беру негізінде тұрғылықты жеріне тән әлеуметтік 

проблемалар туралы өзіндік шағын жобасын ұсыну; 

3.2 Мәдени өрлеу 

11-12 Мәдени даму 

индикаторлары 

Мәдени прогресс №3БЖБ 

12.3.2.1 мәдени дамудың индикаторларын анықтау; 

12.3.2.2 Қазақстанның мәдени мұрасын сақтау жөніндегі шараларын талдау; 

12.3.2.3 мәдени прогресті талдау және баға беру негізінде реформалардың өзіндік 

жобасынграфикалық түрде ұсыну; 

12.1.1.2 социологиялық зерттеу нәтижелерін ұсыну формаларын қойылатын 

социологиялық зерттеу нәтижелерін бұқараның алдында жариялаудың талаптарынорындау. 

13-14 ТЖБ 80 минут 3-4 тарау мақсаттары 

ІІІ тоқсан  – 10 апта, (50 күн), каникул 18.03.2023 / 26.03.2023 
12.4.1 бөлім Қазақстан экономикасының дамуы  3 тоқсан 20 сағат 

1-2 Экономикалық дамудың индикаторлары 2.4.1.1 экономикалық дамудың индикаторларын анықтау; 
12.1.1. социологиялық зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсыну . 

3-4 Экономикалық прогресс 12.4.1.2 Қазақстанда адами капиталды дамыту жөнінде идеяларын ұсыну; 

12.1.1.2 социологиялық зерттеу нәтижелерін ұсыну формаларын қойылатын 

талаптарғасәйкестендіру. 

5-6 Экономикалық прогресс 

№4 БЖБ 
12.4.1.3экономикалық прогресті талдау және баға беру негізінде реформалардың өзіндік жобасын 

тезис түрінде ұсыну; 

12.1.1.3 социологиялық зерттеу нәтижелерін бұқараның алдында жариялаудың талаптарын 
орындау. 

5.1 Геосаяси әлеует 

7-8 Қазақстанның ұлттық 

геосаяси  мүдделері 

12.5.1.1 Қазақстанның ұлттық геосаяси мүдделерін анықтау ; 

12.1.1.3 социологиялық зерттеу нәтижелерін бұқараның алдында жариялаудың талаптарын орындау. 

9-10 Қазақстанның ұлттық геосаяси 

мүдделері 

12.5.1.1 Қазақстанның ұлттық геосаяси мүдделерін анықтау 

12.1.1.3 социологиялық зерттеу нәтижелерін бұқараның алдында жариялаудың талаптарын орындау. 

11-12 Қазақстанның геосаясибелсенділігі 12.5.1.2 Қазақстанның дүниежүзіндегі геосаяси белсенділігінің бағыттарын талдау; 
12.1.1.1 социологиялық зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсыну; 

13-14 Қазақстанның геосаяси белсенділігі 12.5.1.2 Қазақстанның дүниежүзіндегі геосаяси белсенділігінің бағыттарын талдау; 
12.1.1.1 социологиялық зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсыну; 



15-16 Қазақстанның интеграциялық 

процестері 

12.5.1.3 Қазақстанның интеграциялық процесстерге қатысуын зерттеу; 

12.1.1.2 социологиялық зерттеу нәтижелерін ұсыну формаларын қойылатын 

талаптарғасәйкестендіру. 

17-18 Қазақстанның интеграциялық 
процестері №5 БЖБ 

12.1.1.3 12. 5.1 бөлім Геосаяси әлеует бөлімі бойынша социологиялық зерттеу нәтижелерін 
бұқараның алдында жариялаудың талаптарын орындау. 

19-20 ТЖБ 80 минут 4-5 тарау мақсаттары 

IV тоқсан – 5 апта, (47 күн),  10 сағат   каникул 1.06.2023 бастап 
12. 6.1 бөлім Жаhандану және Қазақстан 4 тоқсан 10 сағат 

1-2 
Қазақстанның ғаламдық 

проблемалардың шешілуі 
12.6.1.1 Қазақстанның ғаламдық проблемаларды шешу жөніндегі әрекетін бағалау 

3-4 Қазақстанның ғаламдық 
бастамалары 

12.6.1.2 Қазақстанның ғаламдық бастамаларына баға беру; 

 

5-6 

Қазақстанныңұлттық идеясы 12.6.1.3 Қазақстанның болашақ ұлттық идеологиясының басты бағыттарын анықтау. 

12.1.1.3 социологиялық зерттеу нәтижелерін бұқараның алдында жариялаудың талаптарын 

орындау. 

 

7-8 

Қазақстанның 

халықаралық деңгейде имиджін 

арттыру. 

12.6.1.4 Қазақстанның халықаралық деңгейде имиджін арттыру жөнінде шығармашылық 

ұсыныстар әзірлеу; 

12.1.1.1 социологиялық зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсыну. 

9-10 
Курстық жұмысты қорғау №6 БЖБ 12.1.1.2 социологиялық зерттеу нәтижелерін ұсыну формаларын қойылатын 

социологиялық зерттеу нәтижелерін бұқараның алдында жариялаудың талаптарынорындау. 

 


