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Dastur Tarix fakultetining 2020 yil 9 iyuldagi № 11-sonli Kengashi 

yig„ilishida muxokama qilingan va tasdiqlashga tavsiya etilgan. 



КИРИСИЎ 

5110600 – Тарийх оқытыў методикасы тәлим бағдары – педагогика 

тараўындағы бағдар болып, тарийх пәнлериниң мазмуны, мақсети ҳәм 

ўазыйпалары, тийкарғы түсиниклер, инсаният жәмийети раўажланыўының 

тийкарғы басқышлары, тарийхты оқытыўда қолланылатуғын методлар ҳәм 

методикасы бойынша тийкарғы көнликпелерди өз ишине алады.  

Билимлендириў ҳаққындағы нызам, тәлим стандарты, қәнигелик 

талаплары ҳәм дәстурлерин, тарийх оқытыў методикасының 

раўажланыўында тийкарғы басқышларын, илимий нәтийжелерин, изертлеў 

усыларын, жоқарғы ҳәм орта арнаўлы кәсип өнер колледжлери, академиялық 

лицейлер, улыўма билим бериў мектеплеринде тарийх пәнлериниң дүзилиси, 

мазмуны, оқытыў усыллары ҳәм методологиясы, қадағалаў усыллыры, 

педагогикалық ҳәм хабар коммуникация технологияларын қолланыў 

мәселелерин үйренеди. 

Ҳәзирги күнде мәмлекетимизди модернизация қылыў, актив 

демократиялық жаңаланыўларды әмелге асырыў барысында кең көлемли 

реформалар әмелге асырылмақта. Әне усы уллы өзгерислер процессинде 

халқымыздың бай тарийхы, бийтәкирар миллий қәдриятлары, бийбаҳа 

илимий, мәдений мийраслары қайта тикленип, пүткил адамзаттың өлмес 

мүлкине айланды. Әсиресе, бүгинги глобалласыў дәўиринде руўхыйлық 

тараўында жүзеге келип атырған актуал машқалалар, халқымыз тарийхын 

раўажландырыў ҳәм оны еледе жоқарылатыў, жас әўладтың санасын түрли 

зиянлы идея ҳәм идеологиялар тәсиринен сақлаў ҳәмде қорғаўда Ўатанымыз 

тарийхының негизги дереклерине сүйенип, ҳәр тәреплеме ҳәм терең изертлеў 

жас әўладқа ҳақыйқый тарийхымызды оқытыў арқалы оларды жоқары 

мәнаўаятлы жетилискен шахслар етип тәрбиялаў әҳмийетли ўазыйпа болып 

есапланады.  

Тарийхты дәўирлестириў. Өзбекстан ҳәм жәҳән тарийхының әййемги, 

орта әсирлер дәўири, жаңа ҳәм ең жаңа дәўирлери тарийхы. Үлкемиз 

тарийхының ҳәр тәреплеме жетик инсанды қәлиплестириў ҳәм миллий 

ғәрезсизлик идеясы руўхында тәрбиялаўдағы әҳмийети. Тарийхты үйрениўде 

жазба ҳәм материаллық дереклер. Тарийх оқытыў методикасы, Тарийхты 

оқытыўда технологиялар ҳәм проектлестириў пәнлериниң роли ҳәм  

предмети ҳаққында темалар киргизилди. Ҳәзирги күнде тарийхымызды терең 

үйрениўге үлкен итибар қаратылмақта. Сонлықтан да Өзбекстан ҳәм жәҳән 

тарийхы, оны оқытыў методикасы бойынша теориялық ҳәм әмелий 

көнликпеге ийе болған жетик қәнигелер таярлаў зәрүр. 



5110600 – Тарийх оқытыў методикасы тәлим бағдары негизиндеги 

5А110601-Социал-гуманитар пәнлерди оқытыў методикасы (тарийх) 

магистратура қәнигелигине кириўши талабалар ушын тәлим бағдарының 

оқыў режесине муўапық төрт улыўма кәсиплик пәнлер бойынша: Өзбекстан 

ҳәм Қарақалпақстан тарийхы, Жәҳән тарийхы, Тарийх оқытыў методикасы, 

Тарийхты оқытыўда технологиялар ҳәм проектлестириў пәнлеринен тест 

сораўлары дүзилген. Бул пәнлерде өз ишине қамтып алған тийкарғы 

мағлыўматлар төменде толық келтирилген.    

 

ӨЗБЕКСТАН ҲӘМ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ТАРИЙХЫ  

пәнлери бойынша  

Тарийх пәниниң предмети, теориялық методологиялық негизлери, 

дереклери, Өзбекстан тарийхы, Қарақалпақстан тарийхы – жаҳан 

тарийхының ажыралмас бөлеги екенлиги. Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан 

тарийхын үйрениў усыллары. Ҳәзирги күнде үлкемиз тарийхының 

мәселелери.  

Тарийхты дәўирлестириў. Өзбек мәмлекетшилиги тарийхы. Әййемги 

дунья тарийхы, Орта әсирлер тарийхы, Жаңа ҳәм ең жаңа тарийх. Үлкемиз 

тарийхының ҳәр тәреплеме жетик инсанды қәлиплестириў ҳәм миллий 

ғәрезсизлик идеясы руўхында тәрбиялаўдағы әҳмийети. Тарийхты үйрениўде 

жазба ҳәм материаллық дереклер. Деректаныў ҳәм Тарийхтаныў пәнлериниң 

роли ҳәм предмети.  

Әййемги общиналық жәмәәт дәўириниң тарийхый дереклери. 

Археология, тарийхый антропология, Этнология, Тарийхый дерек түсиниги. 

Әййемги халық аўызеки дереклери ҳәм жергиликли жазба дереклер. 

Зораастризмниң муқаддес китабы «Авесто»да тарийхый дереклер. Грек, Рим 

ҳәм басқа тарийхшылардың тарийхый мийнетлери. Орта Азия әййемги 

тарийхының дәўирлери ҳәм басқышлары. Әййемги урыўшылық жәмәәтлери. 

Аналық ҳәм аталық (матриархат, патриархат). Археологиялық изертлеўлер 

нәтийжесинде дәўирлерге бөлиниў хәм археологиялық изертлеў алып барған 

илимпазлардан Я.Гулямов, С.П.Толстов ҳ.т.б. мийнетлери. Полеолит, 

Мезолит, Неолит, Энеолит басқышлары. Орта Азияда әййемги адамлар 

жасаған орынлардың табылыўы. Ең қәдимги тас әсири адамлары. Орта 

Азиядағы ең қәдимги адамлар жасаған мәнзиллер; Селенгур, Гулдара, 

Бөриқазған, Көлбулақ. Қарақалпақстанда Түслик Арал ҳәм Шығыс Аралдағы 

әййемги адамлардың естеликлери. Полеолит ҳәм неолит дәўириниң 



естеликлери. Келтеминар. Тазабағжап, Суўжарған, Әмирабад, Уйғарақ, 

Тагискен, әййемги қәўимлер. Тас дәўири аламларының қураллары. 

Теримшилик ҳәм аңшылық. Оттан пайдаланыў. Орта Азия бойлап әййемги 

адамлардың таралыўы, олардың мәкан жайлары: Тесиктас, Обираҳмат, 

Көлбулақ, Зирабулақ ҳ.т.б. Мустье дәўириниң өзгешелиги. Орта Азияда 

ҳәзирги келбеттеги қәдимги адамлардың қәлиплесиўи ҳәм антропогенез 

процесслери. Орта Азиядағы урыўшылық жәмәәтлериниң пайда болыўы. 

Мийнет қуралларының жетилисиўи. Орта Азия мезолит ҳәм неолит 

дәўириндеги мәнзиллер. «Неолит революциясы». Тарийхый мәдений 

ўәлаятлардың қәлиплесиўи. Жайтун мәденияты ҳәм оның келип шығыў 

мәселеси. Жәмийетлик қатнасықлар. Семья, неке, урыў, кәўим. Турмысы ҳәм 

хожалығы. Өнерментшилиги. Сүўретлеў өнери. Келтеминар мәденияты. 

Жанбасқала Хисар мәденияты. Орта Азия энеолит дәўиринде, басқышлары, 

сәнелери, өзгешелиги. Орта Азияда Шығыс Каспий бойында, Мурғаб алабы, 

Зарафшан, Анаў, Қарадәне, Геоксюр, ҳ.т.б. мәканлары. Хожалығы, 

өнерментшилиги, диний исенимлери.  Орта Азия бронза ҳәм дәслепки темир 

дәўиринде. Сапаллы төбе, Жарқорған, Бостан, Анқа-5, Кеват-3, Көкше, Заман 

баба ҳ.т.б. Дәслепки темир дәўириниң естеликлери, өзгешелиги, турмыс 

қәлпи ҳәм мәденияты. 

Мәмлекетшилик түсиниги. Дунья жүзинде ең дәслепки мәмлекетлердиң 

пайда болыўы ҳәм өзгешелиги. «Авесто»да әййемги мәмлекетлер туўралы 

мағлыўматлар. Орта Азияда Бактрия, Хорезм, Соғдиана, Парфия, Марғиена 

тарийхый-мәдений бирлеспелер. Әййемги Хорезмге тийисли тарийхый 

дереклер. Мәмлекетлердиң географиялық жайласыўы, хожалығы, халқы, 

мәденияты, әййемги қалалары, Карақалпақстан аймағындағы әййемги 

мәмлекетлик бирлеспелер. Топырақ қала, Қойқырылған қала, Хайўан қала 

ҳ.т.б. туўралы дереклер ҳәм изертлеген илимпазлар.. 

Ахаманийлер мәмлекети ҳәм оның Туранға басып кириўи. Ахаманийлер 

салтанаты. Иран шаҳы Даро 1. Ширақ. Грек Македон мәмлекети ҳәм 

Искендер Зулқарнайнның Туранға басып кириўи, оған қарсы азатлық 

ҳәрекетлери. Селевкийлер дәўиринде Туран халықлары. Бактрия мәмлекети. 

Жәмийетлик дүзими, Парфия Канғ ҳәм Даван мәмлекетлери, Хорезм 

мәмлекети, Кушан салтанаты, мәденияты, хожалығы, қалалары. Дәслепки 

жер ийелеўшилик қатнасықлары, «Дийханлар» тайпасының қәлиплесиўи. 

Туранда ғәрезсиз Хорезм, Хионий, Кидарий мәмлекетлериниң дүзилиўи. 

Эфталитлер мәмлекети, географиялық орны, хожалығы, мәденияты. 



VI-VIII әсирлерде Маверенахрдағы мәмлекетлер. Суғд. Тоҳаристан, 

Даван, Паркана, Шаш, Элақ, Орал-Кердер, Хорезмде Африғийлер мәмлекети, 

дүзилиси ҳәм хожалығы, қалалары, мәденияты, көркем өнер, жазыўы. 

Илимий дереклер, Арабстан ҳәм Ислам дининиң таралыўы, Араб басқыны 

Хорасанда ҳәм Мавереннахрда халифалықтың ҳүкимранлығы. Абу Муслим 

қозғалаңы, Сумбад қозғалаңы.  

VIII-әсирдиң екинши ярымы ҳәм IX әсир басларындағы халық 

көтерилислери. Муканна басшылығындағы «ақ кийимлилер» қозғалаңы, 

келип шығыў себеплери, жеңилип қалыўы. Абдухаиб ҳәм Ибн Лайс 

қозғалаңлары. VII-IX әсирлерде  Мавереннахрдағы жәмийетлик, 

экономикалық ҳәм мәдений турмыс, қалалары. Самарқанд, Бухара, Пайкент, 

Панджикент ҳ.т.б. Өнерментшилик, дийқаншылық, шарўашылық. Хорасан 

ҳәм Мавереннахрдың халифалықтан ажыралыўы. Таҳирийлер династиясы 

ҳәм мәмлекети. (Нух, Ахмад, Иляс, Яхе)-Мавереннахрдың ўәлаятларға 

бөлиниўи. Найыблық басқарыўы. Салықлар, хожалық ислери. Ислам дини-

саманийлер мәмлекети идеологиясы. Жер суў қатнасықлары. Қараханийлер 

мәмлекети. Ғазнавийлер мәмлекети. Алп Тегин, Махмуд Ғазнавий (998-

1030). 

X-XI әсирлерде Түслик ҳәм Арқа Хорезм, мәмлекетиниң пайда болыўы. 

Хорезмниң бағындырыўы Өғуз ҳәм Печенег қәбилелери Арал бойы 

халықлары. Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесиў этногенези ҳәм 

этник келип шығыў машқаласы. Хорезмшаҳлар мәмлекети. VIII әсирдиң 

екинши ярымы XII әсирдиң Мавереннахр ҳәм Хорасанда мәдений турмыс. X 

әсирде өзбек халқының қәлиплесиўи. Юсуф Баласуғиний, Махмуд Қашғарий, 

Ахмед Югнакий ҳ.т.б. Туркий тиллес халықлары илим, мәденияты, Тасаввуф 

(суфийлық) тәлийматы. Ф.Аттор, Жамалатдин Румий,  Хожа Ахмед Яссавий, 

И.Бухарий, Ҳәким ата Термезий, Нажмиддин Қубро ҳ.т.б. Моворонахр ҳәм 

Хуросанда монғоллардың басқыны ҳәм оған қарсы халық көтерислери. Оның 

Орта Азия халықлары турмысындағы ақыбетлери. Жәмийетлик-

экономикалық қатнасықлары. Шығатай улусы. Ишки басқарыў дизими. 

Салықлар. Алтын Орда ҳәм оның дүзилиўи. Монғол ханларының 

Мавереннахрға ҳүжимлери, XIV-әсирдиң 50-60 жыллардағы 

келиспеўшиликлер. Орайлық Азия халықлары турмысында жүз берген 

Ояныў (ренессанс) дәўири, ата бабаларымыздың жәҳән цивилизациясына 

қосқан үлеси. (IX-XII, XIV-XV) әсирлер. Орайлық Азия мәмлекетлеринде 

ислам ренессансының тәсири.     



Өзбекстан аймағында IX-XII әсирлерде илим-пән ҳәм мәденияттың 

раўажланыўы. Аль Хорезмий, Аль Ферғаний, Фарабий, Ибн Сина, Аль 

Беруний, Аль Кердерий, Ат Термезий, Ҳәким ата, Яссаўий, Бухарий ҳ.т.б. 

уллы алымлар, руўханийлердиң хызметлери, мийнетлери, Әмир Темур ҳәм 

оның әўладлары салтанатында илим-пән, мәденияттың қайта раўажланыўы. 

Мырза Улуғбек, Алишер Наўайы ҳәм басқа да алымлардың жәҳән илим-

пәнге қосқан үлеси. Орайлық Азияда мусылман әдептаныўшылық, 

ҳәдистаныўшы алымлар: Имам аль Бухарий, Ат Термезий, Аль Кердерий ҳәм 

т. б. 

XIV-әсирдиң орталарында Мавереннахрдағы сиясий жәмийетлик 

жағдай.  Темурдың сиясий  майданға келиўи орайласқан мәмлекет қурыў 

ушын гүрес Амир Темурдың орайласқан мәмлекет дүзиў ҳәм оны беккемлеў, 

әскерий жүрислери ҳәм ишки-сыртқы сиясаты, мәденият, илим, пәнге болған 

көз қараслары ҳәм оның тарийхтағы орны «Темур түзиклери» ҳәм оның 

әҳмийети. Темурийлер дәўиринде қалалар, экономика мәденият, 

Мавереннахр ҳәм Дешты қыпшақ урыўлары. Сырдәрья бойындағы 

Қарақалпақлар. Өзбек мәмлекети Абулхайр дәўиринде. Шайбанийлер 

Сафавийлер. Бабурдың  мәмлекет басына келиўи. Ҳүкимран династиялар 

арасында ҳәкимият ушын гүрес (XVI-XVIII-әсир). Бухара ханлығының 

қәлиплесиўи. Абдуллахан II (1557-1598). XVI-әсирде аўыл-хожалығы ҳәм 

дийханлардың аўҳалы. Орта әсирлердеги қалалар Бухара, Ташкент, Андижан, 

Ахси, Шахрисабз, Термиз, Қарши. 

XVI-әсирдеги сиясий кескинликлердиң өсиўи. Салық ҳәм зулымның 

күшейиўи 1588-жылдағы Ташкент қозғалаңы. XVI-әсирдеги халықтың 

этникалық қурамы, XVI-әсирлерден Хорезм, Шайбанийханның Хорезмди 

басып алыўы. XVI-әсирдеги Хийўа ханлығында жәмийетлик экономикалық  

қатнасықлар, мәмлекетлик дүзилис, Хийўа ханлығы ҳәм Қарақалпақлардың 

сиясий-жәмеийтлик, экономикалық мәдений  жақтан раўажланыўы, Хийўа 

Хорезм пайтахты (1556ж). XVIII-әсирдиң басында Бухара ханлығының 

ҳәлсиреўи. Убайдуллахан-II тахтқа шығыўы, Абулфайзхан, Нодиршах. XVII-

XVIII-әсирдиң биринши ярымында Хийўа ханлығы, Араб Мухаммед 

ҳүкимранлығы, Абулғазыхан ҳ.т.б. Қоқан ханлығының қәлиплесиўи. Шахрух 

ҳүкимранлығы, Алымхан (1800-1803). Ханлықларда хожалық, салық, саўда 

қатнасықлары, мәденияты, Россия менен қатнасықлары. Әдебияты, 

архитектура, театр, музыка, өнерментшилик, қалаларындағы мәдений 

турмыс.  



Орта Азия аймақларын Патша Россиясының басып алыўы. Ақмешит 

трагедиясы, Қоқанд ханлығының сапластырылыўы. Орайлық Азияда 

Түркистан әскерий округи, генерал-губернаторлығының дүзилиўи, суд, 

полиция, қалалық   дума, уезд, волост ҳәм т.б. коллониаллық басқарыў 

органларының пайда болыўы.  Ората Азияның аўыл-хожалығына 

капиталистлик қатнасықлардың  кирип келиўи. Жерди сатыў сиясаты. 

Пахташылық-жеке ҳәкимшилигиниң пайда болыўы. Үлкениң экономикасын 

шийки зат пенен тәмийинлеўге бағдарланыўы. Түркистан халықларының 

мәдений ҳәм ағартыўшылық турмысына Патша Россиясының зыянлы тәсири. 

Халықтың ҳуқықлары, үрип-әдетлери, руўхыйлығының раўажланыўына зыян 

келтирилиўи. Русластырыў сиясаты. Рус-тузем мектеплери ҳәм т.б. 

Өзбекстан аймағында патшашылықтың колониал сиясатына қарсы миллий 

азатлық гүреслердиң басланыўы.  

XX-әсир басларында Бухара, Ташкент, Андижан ҳ.т.б. шәҳәрлерде 

мәдений, руўхый-ағартыўшылық, жадидшилик көз қараслардың жүзеге 

келиўи. Жадидшилердиң Түркистан ҳәм Хорезм  аймағында алып барған 

мәдений ағартыўшылық хызметлери. Орта Азия ҳәм Қазақстанда патша 

Россиясының мәрдикарлық сиясаты ҳәм урысқа қарсы халық қозғалаңлары. 

Оның әҳмийети (1916-жыл). Россия мәмлекетиндеги большевиклер 

революциясының Түркистан аймағына тәсири. Түркистан автономиясының 

дүзилиўи, оның ақыбетлери (1917-ж февраль-1918-ж декабрь). Өзбекстан 

аймағында большевиклер сиясатына  қарсы ғәрезсизлик ҳәрекетиниң 

басланыўы. Бухара, Фергана, Хорезм аймағында ғәрезсизлик ушын 

ҳәрекетлердиң қәлиплесиўи ҳәм оның ақыбетлери. Орта Азиядағы халықлар 

арасында большевиклер сиясаты ҳәм оның Бухара ҳәм Хийўада миллий 

азатлық ҳәрекетлери ҳәм олардың ақыбетлери. Өзбекстанда совет ҳәкимияты 

дәўиринде ҳәр қыйлы сиясий, миллий бирлик ҳәрекетлер: Өзбекстан 

мәмлекетиниң дүзилиўи (1924-ж) ҳәм елде советлердиң административлик 

буйрықпазлық, бюрократиялық дүзиминиң пайда болыўы. Өзбек халқының 

миллий зыялылары ҳәм олардың репрессиялық сиясатқа қарсы 

нарийзалықлары. Өзбекстанда репрессиялар: 20-30-жж ҳәм  40-50 жж. 

басларында сиясий қуўдалаўшылық, руўханый ҳәм миллий кадрларды жоқ 

етиў (репрессия) сиясаты. 

Өзбекстанда илим-пән ҳәм мәденият зиялыларына қарсы репрессиялар. 

Өзбекстан халықларының үрип-әдетлери, миллий қәдириятларына қарсы 

партиялық қуўдалаўшылық ҳәрекетлер. Өзбекстан мусылманларына қарсы 

қуўдалаўшылық. Өзбекстанның 20-30-жыллардағы экономикасы, аўыл-

хожалығының Орай ушын шийки зат регионы болып қәлиплесиўи. 



Өзбекстанның 20-30-жыллардағы билимлендириў, илим-пән,  мәденият, 

руўхый-ағартыўшылық, әдебият ҳәм тил мәселелеринде шеклениўшилик. 

Мешит-медреселердиң жабылыўы,  ески өзбек тилин шеклеў ҳ.т.б. 

Өзбекстанда экономика ҳәм социаллық раўажланыўдың бир тәреплеме 

жүргизилиўи ҳәм оның ақыбетлери. Арал экологиясының пайда болыўы ҳәм 

оның Қарақалпақстан экономикасына тәсири. Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан 

50-80-жж. Илим, пән ҳәм мәденият тараўындағы нәтийжелер ҳәм 

машқалалар. Елде коммунистлик идеологияның ҳүкимранлығы. Өзбек 

халқының тили, миллий қәдирияты, руўхый мийрасларының раўажланыўына 

монопартия сиясатының унамсыз тәсири.  

Өзбекстан Республикасында мәмлекетлик  ғәрезсизликтиң қолға 

киритилиўи. Өзбек тилине мәмлекетлик тил бийлигин берилиўи. 

Өзбекстанның биринши Президенти И.А.Каримовтың хызметлери. 

Өзбекстан Республикасының мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жәрияланыўы. 

Өзбекстан-уллы, имканиятларға ийе мәмлекет, тәбийий ресурслары, 

ҳасыл жерлери, қүдиретли экономикасы, илим-техникасы ҳәм руўхый 

байлықларына ийе екенлиги. Өзбекстан Республикасы ҳәм Қарақалпақстан 

Республикасының Конститутциялары, мәмлекетлик нышанлары: Герб, Гимн, 

Байрақ, Миллий валюта «сўм» пайда болыўы. Өзбекстанның  өзине тән 

ғәрезсиз  раўажланыў жолы. «Өзбек модели». Экономикалық реформалардың 

тийкарғы принциплери. 

Өзбекстан Республикасы миллий, ҳуқықый мәмлекетлик ҳәкимиятына 

өтиўиниң өзине тән жолы. Республикада жәмийетлик сиясий өзгерислер. Көп 

партиялылықтың пайда болыўы. Мәмлекетте нызам шығарыўшы, атқарыўшы 

ҳәм суд ҳәкимиятының тармақларының қәлиплесиўи. Олий Мәжилистиң 

дүзилиўи, ўазыйпалары ҳәм хызметлери. Өзбекстан Республикасында 

мәмлекетлик ҳәкимият дүзиминде Президентлик басқарыўдың жәрияланыўы. 

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң хызметлери ҳәм  т.б. 

жергиликли өзин-өзи басқарыў органларының пайда болыўы. Еки палаталы 

парламент дүзимине өтиўдиң әҳмийети. Өзбекстан ғәрезсизлик шараятында 

миллий тәлим, илим-пан ҳәм миллий кадрлар сиясатында өз жолы. Өзбекстан 

ҳәм Қарақалпақстан суд ҳәкимяиты. Сиясий партиялардың раўажланыўы. 

Өзбекстанда ғалаба хабарландырыў дүзими баспа сөз, радио-теле 

көрсетиўлерди демократияластырыў. Өзбекстан Республикасының базар 

қатнасықларына, экономикалық реформаларға өтиўде «өзбек модели». 

Өзбекстанда экономикалық реформаны тереңлестириў жолындағы бес 

принципи. Базар қатнасықларында ҳуқықый негизлериниң пайда болыўы. 



Мәмлекетлик мүлкти меншиклестириў, мүлкдар ийесиниң киши ҳәм орта 

бизнестиң әҳмийети. Өзбекстанда базар инфраструктурасының пайда 

болыўы. Өзбекстанда санат ҳәм қурылыстың раўажланыўы. Өзбекстанның 

экономикалық реформаларында, аўыл-хожалығының орны ҳәм 

имканиятлары. Өзбекстанда күшли социаллық сиясаттың раўажланыўының 

өз жолы. Сырт еллер менен экономикалық байланыслар. 

Өзбекстанның ғәрезсизлик жолында руўхый турмысы. Руўхый 

қәдириятлардың тиклениўи. Өзбек халқының уллы илимпазлары, руўханий 

алламаларының мийнетлери ғәрезсизлик жылларында илим, мәденияттың 

раўажланыўы. Өзбекстанда тарийхый естеликлерди, диний қәдириятларды, 

ислам руўхыйлығын тиклениўи. Халқымыздың  үрип-әдетлери, дәстүриниң 

тиклениўи. Миллий ғәрезсизлик идеологиясының пайда болыўы. Тәлим 

ҳаққында Нызам, кадрлар таярлаўдың миллий дәстүрлериниң қабыл етилиўи. 

Республикамызда зийрек ҳәм жасларды, талабаларды шет еллерде оқытыў, 

оқытыўшы кадрларының педагогикалық шеберлигин асырыў. Илим-пәнниң 

жаңаланыўы, мәденият ҳәм көркем өнер әдебияттың раўажланыўы, ден-

саўлық, спорт, туризм ҳ.т.б. раўажланыўы. 

XXI-әcир босағасында халықаралық жағдай ҳәм қатнасықлардың 

түпкиликли өзгериўи. Өзбекстанның геосиясий  имканиятлары ҳәм оның 

Орайлық Азияда тутқан орны. Өзбекстанның жәҳән бирлесигине қосылыўы. 

БМШ, ЕҚҲТ, Европа аўқамы ҳәм т.б. аўқамларға ағза болыўы ҳәм олар 

менен бирге ислесиўи. Өзбекстанның шет ел мәмлекетлериниң 

экономикалық, илимий-техникалық ҳәм мәдений шөлкемлери менен 

байланыслары. Өзбекстанның сыртқы сиясаты ҳәм дипломатиясы. 

Өзбекстанның ГМДА Европа АҚШ мәмлекетлери менен көп тәреплеме бирге 

ислесиў, Орайлық Азиядағы мәмлекетлер менен ҳәр тәреплеме бирге 

ислесиўи. Өзбекстанның сыртқы сиясатындағы экономикалық 

қатнасықларының тереңлесиўи ҳәм халық аралық орнының артып барыўы. 

Өзбекстан Республикасының халықаралық терроризмге қарсы гүресин ҳәм 

дүнья шериклигиндеги абройының өсиўи. Қарақалпақстан ғәрезсизлик 

жыллары сыртқы байланыслардың раўажланыўы. 

 

ЖӘҲӘН ТАРИЙХЫ пәни бойынша: 

Әййемги жәмийет тарийхы. Әййемги жәмийеттиң қәлиплесиўи, 

адамлардың пайда болыўы. Урыўлық дүзим. Аналық урыў. Аталық урыў 

жәмийети. Әййемги патшалық дүзими. Әййемги жәмийет ҳәм қулшылық 



дүзим. Әййемги Шығыс eллeриниң тарийхы. Eки дәрья аралығы еллериниң 

ең Әййемги тарийхы. Әййемги Вавилон Шумер ҳәм Вавилон мәденияты. 

Жаңа Вавилон патшалығы. Әййемги Мыср (Египет) дереклери ҳәм 

историографиясы. Ең Әййемги Мыср ҳәм Әййемги патшалық дәўирлери. 

Орта патшалық дәўиринде Мыср, Соңғы патшалық дәўиринде. Әййемги 

Мыср мәденияты. Хетт мәмлекети дүзими. Шығыс орта жер теңизи. 

Палестина, Сирия, Финикия. Әййемги Ассирия. Урарту мәмлекети. Ертедеги 

Иран ҳәм Орта Азия. Б.э.ш. III-I мың жыллардығы Орта Азия. Әййемги 

Ҳиндстан. Әййемги Қытай. Греция тарийхына кирисиў. Б.э.ш. XI-X 

әсирлердеги Греция. Б.э.ш. VIII-IX әсирлерде Пелопенес. Әййемги Спарта. 

Б.э.ш. IX әсир ақыры ҳәм VI әсирде Аттика. Грек мәденияты. Б.э.ш VIII-VI 

әсирлер. Македония мәмлектиниң дүзилиўи. Грек мәденияты б.э.ш. V-IV 

әсирлерде. Алғашқы қулшылық жәмийети ҳәм Италия мәмлекети. Ертедеги 

қулшылық ҳәм Италия мәмлекети. Рим батыс ҳәм Шығыс Орта теңизде 

ҳүкимранлық қылыў ушын гүрес. Б.э.ш II-I әсирлерде Рим  империясының 

социал экономикалық дүзим. Рим республикасында класслық социаллық 

гүрес. Рим республикасының сиясий экономикалық кризислердиң 

кескинлесиўи. Қуллар көтерилиси. Рим республикасының қулаўы. Рим 

империясы дәўиринде Рим мәмлекети I-әсирдеги Рим салтанаты. Христиан 

дининиң қәлиплесиўи мәмлекетлик дин. Батыс Рим Империясының қулаўы. 

Рим империясы дәўириндеги мәденияты.  

Жәҳән тарийхында орта әсир тарийхының орны. Орта әсир тарийхый 

дәўирлери. Орта әсирлер тарийхый дереклери. Франк мәмлекетинде 

феодаллық қатнасықлардың қәлиплесиўи. IV-XI әсирлерде Византия 

империясы. IX-XI әсирлерде Франция. IX-XII әсирлерде Германия. IX-XI 

әсирлерде Англия. Салиб жүрислери. XI-XV әсирлерде Франция. XI-XV- 

әсирлерде Англия. XII-XV- әсирлерде Германия. XI-XV- әсирлерде Испания 

ҳәм Португалия. XI-XV әсирлерде Скандинавия мәмлекетлери. XVI-XVII 

әсирдиң биринши ярымы. Батыс Европа мәмлекетлеринде капиталистлик 

қатнасықлардың қәлиплесиўи. Уллы географиялық ашылыўлар. Өндириўши 

күшлердиң өсиўи. XVI-XVII әсирлерде Германияның сиясий жағдайы. 

Нидерландияда буржуазиялық революция. XVI-XVII әсирлерде Англия. XVI-

XVII әсирлерде Франция. XVI-XVII әсирлерде Түрк-Осман империясы. 

Европада 30-жыллық урыс (1618-1648). XVI-XVII әсирлерде Европада  илим, 

билимлендириў ҳәм мәденият. 

Европа ҳәм Америка мәмлекетлеринде капитализмниң орнатылыўы ҳәм 

раўажланыўы. Англияда капитализмниң орнаўы ҳәм буржуазиялық 

революция. XVII әсир ақыры XIX әсирдиң 70 жылларына шекем Англияның 



сиясый-экономикалық раўажланыўы. XVIII әсир ақырнда АҚШ тың 

дузилиўи. XIX әсирдиң I-ярымында АҚШ тың социал-экономикалық ҳәм 

сиясый раўажланыўы. XVIII-әсир ақырындағы уллы Француз революциясы 

ҳәм биринши империя дәўириндеги Франция. Бурбонлар реставрациясынан 

1870 жылға шекемги Франция. XVIII асир ақырынан XIX әсирдиң 70 

жылларына шекемги Герман мәмлекетлериниң  социал-экономикалық ҳәм 

сиясый аҳўалы. 

XVIII-әсир ақырынан – XIX-әсирдиң 60-жылларына шекемги Австрия 

империясы. XVII-әсир ақырынан XIX әсирдиң 70-жылларына шекемги 

Россия. Латын Америкасында ғәрезсиз мәмлекетлердиң пайда болыўы. Жаңа 

даўирде Азия ҳәм Африка мәмлекетлериниң раўажланыўының өзине тән 

қәсийетлери. Қытай Цинь династиясы ҳукимранлығы астында. Қытайға шет 

мәмлекетлердиң кирип келиўи. Тайпинлер урысы. XVII әсир орталарында 

Уллы Моголлар империясының дағдарысқа ушыраўы  ҳәм Ҳиндистанның 

шет мәмлекетлердиң кирип келиўи. Ҳиндистанниң чет мамлекетлер 

тәрепинен басып алыўының тамамланыўы. XVII әсирдиң II-ярымы ҳәм XIX 

әсирдиң 70 жылларында Японияның сиясый ҳәм социал-экономикалық 

жағдайы. XVII әсирдиң II-ярымы ҳәм XIX әсирдиң I-ярымындағы Иран. 

Бабийлар қозғалаңы. 

Осман империясының дағдарысқа ушыраўы. Аграр қатнасықлар. 

Индонезияның Голландия колониясына айландырылыўы. Монополислик 

капитализмге шекемги даўирде Азия ҳәм Африка халықлары. колониялық 

зулым астында. XVIII-әсир ақыры XIX әсирдиң 70-жылларындағы халық 

аралық қатнасықлар. Жаңа тарийхтың I-дәўиринде  пән, илим ҳәм техника, 

әдебият ҳәм мәденият.  

Франко-прусс урысы. 1871-1914 жыллардағы Франция. 1871-1914 

жыллардағы Германия. 1867-1914 жыллардағы Австрия-Венгрия ҳәм Италия 

мәмлекетлери. 1871-1914 жыллардағы Англия. XIX әсир ақыры XX әсир 

басларында Россия. 1870-1914 жыллардағы  АҚШ. 1870-1917 жылларда 

Латын Америкасы еллери. Биринши жер жүзлик урыс. Қытайдың ярым 

колонияға айландырылыўы ҳәм реформалық ҳәрекетлер. XX әсир басындағы 

Қытай революциясы. Ҳиндистанда англичан колониялық езиўшилигиниң 

кушейиўи ҳәм Ҳиндистан халқының азатлық гуреслери. Хиндистанның 1900-

1918 жж социал-экономикалық ҳәм сиясый аҳўалы. Японияның колонизатор 

мәмлекетке айланыўы. Япония 1900-1918 жылларда. Туркия, Иран, 

Аўғаныстанның ярым колонияға айландырылыўы. XIX әсирдиң 70 жж Осман 

империясы. Туркия 1900-1918 жж. Иран 1900-1918 жж. XIX әсир ақыры XX 



әсир басларындағы Индонезия ҳәм Индокитай. Араб мәмлекетлари XIX әсир 

ақыры XX әсир басларында. Африканың империалистлик мамлекетлер 

тарепинен бөлип алыўдың тамамланыўы. XIX әсир ақыры XX әсир 

басларында халық-аралық қатнасықлар. Жаңа тарийхтың екинши 

дәўириндеги Европа, Америка, Азия ҳәм Африка мәмлекетлериниң 

мәденияты, пән ҳәм техника жетискенликлери. Көркем мәденият.  

I-II жәҳән урысы аралығындағы халық аралық қатнасықлар. 

Халықаралық жәмийетлик ҳәрекетлер. ХХ әсирдиң 20-30 жылларда Европа 

ҳәм Америка халықлары: Германия, Уллы Британия, Франция, Италия, 

Испания, АҚШ, Совет мәмлекети, Польша, Чехословакия, Болгария, 

Румыния, Венгрия, Югославия ҳ.т.б. II-дүнья жүзлик урысы (1939-1945 жж). 

ХХ әсир 40-жыллардың II-ярымы - ХХI әсир басындағы халық аралық 

қатнасықлар. Социалистлик дузимның кризисы ҳәм жаҳан тарийхыда жаңа 

басқышларының басланыў. ХХ әсирдиң 50-90 жылларда Европа ҳәм 

Америка халықлары: ГФР, Уллы Британия, Франция, Италия, АҚШ, Cовет 

мәмлекети, Польша, Венгрия, Болгария, Румыния, ГДР, Чехословакия ҳәм 

Югославия.  

 

ТАРИЙХ ОҚЫТЫЎ МЕТОДИКАСЫ пәни бойынша: 

Тарийх оқытыў методикасы предмети, мақсети ҳәм ўазыйпасы. 

Мәмлекетлик Билимлендириў стандарты, дәстүри ҳәм оқыўлықларының 

дүзилиўи ҳәм олардың мазмуны. Тарийх бойынша МТС  структурасы ҳәм 

мазмуны. Орта улыўма билим бериўши мектеплери, академик лицей ҳәм 

кәсип-өнер колледжлери ушын жаратылған оқыў дәстурлери дүзилиси, 

мазмуны ҳәм бир-бири менен байланыслығы. 

Тарийх оқыўлықлары ҳәм оларға қойылатуғын заманагөй талаплар. 

Тарийх пәниниң ўазыйпалары билим бериў тийкарын белгилеў усыллары. 

Ахборот дереклери, пән бойынша билимлер дизими, оқыўшылар билим ҳәм 

көнликпелерин интеграциялаў, мәжбурий оқыў материалы жыйындылары, 

тарийхты еркин үйрениў, өз-өзине билим бериў  ўазыйпасы, шахс 

қәлиплесиўине тәсир көрсетиў усыллары, тәрбиялаўшылық ўазыйпасы. 

Тарийхты оқытыўдың методлары ҳәм олардың классификациясы. Билим  

методлары ҳам усылы. Тарийх сабақларында қолланылатуғын методлардың 

уйғынлығы. Тарийхты оқытыў методлары: аўыз-еки баян, монолог, диолог, 

сүўретли сөйлеў. 

Тарийх сабақларында тарийх илими қуралларынан пайдаланыў. Билим  

затлары - тарийх билимлери зийрек оқыўшыларды тарбиялаў, оларда 

көнликпе ҳәм билимлерин раўажландырыудын тийкары екенлиги. Оқыў 

методикалық көмплекслер мазмуны. Оқыў көнликпелери (сабақ, 



хрестоматия, оқыў китаплары, жумыс дәптери) илимий ҳәм көркем 

әдебиятлар (монография, оқытыўшылар ушын қолланбалар). 

Тарийхты оқытыўдың көрсетпели методлары. Тарийх пәнлеринде 

көрсетпели оқытыўдың роли оқытыўдын көрсетпели кураллари. Предмет, 

қураллардан пайдаланыў. Тәсирли көрсетпелерден пайдаланыў жоллары. 

Тарийх сабақларында дереклер, көркем ҳәм илимий әдебиятлардан 

пайдаланыў. Тарийхый көркем адебиятлар - тарийхый ўақыяларды 

өзлестириўде тийкаргы дерек сыпатында. Тарийхий көркем әдебиятлардан 

тарийх сабақларында пайдаланыўда өқытыўшылардың психологиялық жас 

өзгешеликлерин есапқа алыў. 

Заманагөй тарийх пәни оқытыўшысына қойылатуғын талаплар. 

Оқытыўшының сабаққа таярлыгы функциялары ҳәм басқышлары. Тарийх 

сабақларында газета материалларынан пайдаланыў. Тарийх сабақларында 

газета  материалларынан пайдаланыў жоллары. Газета материаллары 

сабақтың  раўажландырыўшы бөлеги. Оқыушылардың еркин искерлигин 

тәмийинлеў мақсетинде газета материалларынан пайдаланыў. 

Тарийх сабақларында  педагогикалық технологиялардан пайдаланыў. 

Сабаққа нормал, академик жантасыўдан  ўаз кешиў зәрүрияты. Педагогика 

сабағы ўақтында жаңаша жантасыўлардың (инновациялардың)  мақсети ҳәм 

ўазыйпалары. Технология түсиндирмеси.  Технология ҳәм методика. Тарийх 

сабақларында оқыўшылардың билим ҳәм көнликпелерин тексериў ҳәмде 

баҳалаў. Тарийх сабақларында оқыўшылардың билими ҳәм көнликпелерин  

тексериў ҳәмде баҳалаў мақсети ҳәм ўазыйпалары. Тарийхый тийкарғы 

түсиндирме  нызамлылыгың оқыушылар тәрепинен түсинип, керекли 

өзлестирилгенлигин тексериў методлары. Тарийх кабинетиниң оқытыўшы 

тәрепинен илимий-методикалық безеў талаплары. Мәмлекетлик белгилер ҳәм 

олардың қабыл қылыныўы. Тарийхый шахслар. Өзбекстанның ғәрезсизлик 

жылларында экономикалық, мәдений жетискенликлери. Хронологиялық 

мүйеш, методик-көргизбелер фондын пайда етиў. Тарийх кабинетинде 

зәрүрли китаплар фондын шөлкемлестириў. 

Тарийх пәни бойынша сабақтан тысқары алып барылатуғын ислер 

методикасы. Тарийхты оқытыўда аралықтан үйрениў методикасы. Компютер 

жәрдеминде сабақтың презентациясын жаратыў. Сабақтан тыс алып 

барылатуғын жумыслардың әҳмийети. Тарийх пәнин оқытыўда өз бетинше 

жумыстың орны. Өз бетинше жумыс тарийх  билимлерин жәнеде шүқырырақ 

ҳәм нәтийжели үйрениўдеги орны. Өз бетинше жумыстың мақсети ҳәм 

ўазыйпалары, оның ойлап табыў усыллары. 

 

ТAРИЙXТЫ OҚЫТЫЎДA ТEXНOЛOГИЯЛAР  

ҲӘМ ПРOEКТЛEСТИРИЎ пәни бойынша: 

Тaрийxты oқытыўдa тexнoлoгиялaр ҳәм прoeктлeстириў пәниниң 

мaқсeти ҳәм ўaзыйпaлaры. Билимлeндириў процесиндe тexнoлoгиялaрды 



қoллaныўдың aктуaл мaшқaлaлaры. Тaрийx oқытыў процесин 

прoeктлeстириў. Тaрийx пәнин oқытыўдa лeкция ҳәм сeминaр сaaтлaрын 

прoeктлeстириў қaғыйдaлaры. 

Пeдaгoгикaлық тexнoлoгиялaр мaзмуны ҳәм әҳмийeти. Тexнoлoгия ҳәм 

eтoдикa. Пeдaгoгикaлық тexнoлoгияның илимий тийкaрлaры, рaўaжлaныў 

бaсқышлaры. Пeдaгoгикaлық тexнoлoгияның aспeктлeри, өлшeмлeри ҳәм 

қoллaныў дәрeжeлeри. Тaрийx  сaбaқлaрындa пeдaгoгикaлық 

тexнoлoгиялaрды қoллaныў.   

Шaxсқa бaғдaрлaнғaн тәлим. Тaрийx  сaбaқлaрын зaмaнaгөй тaлaплaр 

тийкaрындa шөлкeмлeстириў. Сaбaққa фoрмaл-дәстүрий, aкaдeмиялық 

бaғдaрлaўдың aнaлизи. Сaбaқ процесиндe жaңaшa қaтнaстың мaқсeт ҳәм 

ўaзыйпaлaры. Шaxсқa бaғдaрлaнғaн тәлимниң мaзмуни ҳәм әҳмийeти. 

Кoмпeтeнциялық жaнтaсыў тәлим мaзмунының өзгeртиўшиси. 

Кoмпeтeнциялaр ҳәм шaxсқa қaтнaс.  

Тaрийx  тәлими процесин прoeктлeстириў. Тaрийx oқытыў процесин 

прoeктлeстириў. Сaбaқ процесинин прoeктлeстириў (тexнoлoгиялық кaртa 

дүзиў) ҳәм oқытыўдың прoeкт тexнoлoгиясы. Oқыў шынығыўлaрындa тәлим 

тexнoлoгиясын прoeктлeстириў ҳәм рeжeлeстириў. Тaрийx  сaбaқлaрын 

зaмaнaгөй тaлaплaр тийкaрындa шөлкeмлeстириў. Тaрийx сaбaқлaрын 

шөлкeмлeстириў ҳәм бaсқaрыўдың сaпaсын aсырыўдa зaмaнaгөй 

тexнoлoгиялaрдың oрны. Кoмпeтeнциялық жaнтaсыў ҳәм oның әҳмийeти. 

Тaрийx  тәлими тexнoлoгиялaры клaссификaцияси. Тaрийx пәнин oқытыў 

тexнoлoгиялaры клaссификaциясы. Тaрийx сaбaқлaрын шөлкeмлeстириў ҳәм 

бaсқaрыўдың сaпaсын aсырыўдa зaмaнaгөй тexнoлoгиялaрдың oрны.   

Прoeкт тexнoлoгиясы. Прoeктли тәлим тexнoлoгиясының aктуaллығы. 

Тaрийx сaбaқлaрындa прoeкт тexнoлoгиясыны қoллaныў. Прoeктлeстирилгeн 

тәлимнeн пaйдaлaныўдың жәмийeтлик-пeдaгoгикалық шәртлeри. Oқыў 

прoeкти. Oқыў прoeктлик искeрлиги. Oқыў прoeктиниң тexникaлық 

пaспoрты. Oқыў прoeктиниң мүддeтлeри. Прoeктли тәлимниң тийкaрлaры. 

Кeйс-стaди тexнoлoгиясы. Кeйс тexнoлoгиясының мaзмуны ҳәм әҳмийeти. 

Тaрийx  тәлиминдe кeйс-тexнoлoгиясының қoллaнылыўы. Тaрийx  тәлиминдe 

Кeйс тexнoлoгиясы: кeйслeрди ислeп шығыў қaгыйдaлaры. Кeйс түрлeри. 

Кeйс тeкстиниң жaзылыўы. Кeйстиң пeдaгoгикалық пaспoрты. Кeйсти 

Тaрийx  тәлими процесиндe қoллaныў. Кeйсти рәсмийлeстириў.  “Биргeликтe 

oқытыў” тexнoлoгиясы      “Биргeликтe oқытыў” тexнoлoгиясының мaзмуны 

ҳәм әҳмийeти. Oқытыўшының шeбeрлиги.  Ойынлы тexнoлoгиялaр. 

Пeдaгoгикaлық ойынлaр ҳәм oлaрдың функциялaры, мaқсeти ҳәм 



ўaзыйпaлaры, клaссификaциясы. Тaрийx тәлими процесиндe oйынлaрды 

aқлый искeрлик бeнeн уйғынлaстырыў. Oйынлы тexнoлoгиялaрдың 

дидaктикалық ҳәм тәрбиялық мaқсeти. Дидaктик–ойынлы (сюжeтли-рoлли, 

дөретиўшилик, исбилeрмeнлeр, oйын-мaшқaлaлaр) сaбaқлaрын 

шөлкeмлeстириў. 

Тaрийxты  oқытыўдa зaмaнaгөй axбoрoт тexнoлoгиялaрынaн 

пaйдaлaныў.      Тaрийx пәнин oқытыўдa axбoрoт тexнoлoгиялaрынaн 

пaйдaлaныў. Axбoрoт тexнoлoгиялaрын қoллaныўдың қoлaйлы усыллaры. 

Тaрийx пәнин үйрeниўдe aрaлықтaн oқытыў. Элeктрoн сaбaқлықлaр. 

Интeрaктив (элeктрoн) дoскaлaр. 
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