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«ӘЛЕМ ТАРИХЫНЫҢ ІРГЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС»  

ПӘНІНІҢ  БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Кіріспе 

«Әлем тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас» пәніне  кіріспе.Пәннің нысаны мен 
мақсаттары. 

Тарихты кезеңдеу проблемасы.  

«Тарихты кезеңдеу» түсінігі. Оның кезеңдеуге қойылатын талаптар. Кезеңдеу 

теориялары. Тарихты кезеңдеудің қазіргі заманғы ұстанымдары.  

Әлем тарихының ежелгі кезеңінің негізгі әлеуметтік -саяси мәселелеріне жаңа 

көзқарастар. 

Ерте  саналы адамдар (Homo sapiens) өкілдерінің  даму ерекшеліктері. Қоғамның пайда 
болуы. Мемлекеттің қалыптасуы. 

Ортағасырлар тарихының іргелі проблемаларына жаңаша көзқарастар. 

 Еуропа мен Азиядағы феодалдық қатынастардың генезисі мәселесі. Ортағасырлар кезеңінде 

этностардың қалыптасуы  және дамуы. Феодалдық қатынастардың дағдарысы мәселелері.Шығыс 
пен Батыстың өзара мәдени және рухани ықпалдастығы. Орта ғасырлар кезеңіндегі 

табиғатпен қарым-қатынастың ерекшеліктері. Маргиналдық мәселелер.  

Жаңа және қазіргі заманның саяси теориялары. 
 XVII ғ. табиғи құқықтар теориясының пайда болуы. Еуропалық Ағартудың саяси -құқықтық 

ілімдері. XVIII ғ. аяғы – XIX ғ.  басындағы  консервативтік саяси-құқықтық ілімдер. XIX ғ.   

либералдық және социалисттік теориялары. XX ғ.    саяси теориялары. 

Тарихты зерттеуге формациялық және өркениеттік тұрғыдан қараудың ара -

қатынасы.  

Тарихты зерттеуге формациялық және өркениеттік тұрғыдан қараудың мазмұндары. 

Тарихты зерттеуге формациялық және өркениеттік тұрғыдан қараудың 
өзгешіліктері.Тарихты зерттеуге формациялық тұрғыдан қарауды модернизациялау 

жолдары.  

Жаңа және қазіргі замандағы  шетелдердің конституциялық-құқықтық даму мәселелері. 
Әлемдік конституциялық үрдістердің даму кезеңдері. Либералдық конституциялық үлгі. 

Этатистік конституциялық үлгі. Либералдық- этатистік конституциялық үлгі. XVIII  – XX ғғ. АҚШ 

конституциялық-құқықтық дамуы. XVIII  – XX ғғ.  Францияның конституциялық-құқықтық 
дамуы. XVIII  – XX ғғ.  Германияның  конституциялық-құқықтық дамуы. XVIII  – XX ғғ. 

Жапонияның конституциялық-құқықтық дамуы. Еуропалық Одақтың конституциялық-құқықтық 

дамуы. 

Батыс және Шығыс елдеріндегі қазіргі замаңғы саяси құрылымдардың қалыптасуы. 
Ұлыбританиядағы, Италиядағы, Түркиядағы, Израильдегі, Қытай мен 

Үндістандағысаясиқұрылымдардың қалыптасуы.  

Қоғамдық дамудың бейсинхрондылығы және тарихи синтездің  жаңа деңгейі.  
Тарихи ақиқаттың әртүрлі салаларындағы  үрдістердің өтуінің әр уақыттылығы. Оқиғалардың 

бір  тізбегі  шеңберіндегі даму қарқынындағы өзгешіліктер. Жекелеген формациялардың және 

халықтардың, жекелеген елдердің дамуының әркелкілігі. 

Гендерлік зерттеулердің негіздері. 
С.де Бовуардың «екінші жыныс» тарихы. Әйелдер тарихын зерттеу және тарихи феминология. 

Гендерлік тарих және өткен тарихтың суреттемесін қайта қарастыру. 

Модернизация теориялары. 
Дәстүрлі қоғамнан индустриалдық қоғамға өту мәселесі. 

Постиндустриалдық қоғам теориялары. 

Д.Беллдың постиндустриалдық қоғам концепциясы. Э. Тоффлердің «үшінші толқын» теориясы.  

Прогрестің эволюциялық және революциялық модельдері. 

Қоғамдық прогрестің қазіргі заманғы теориялары. Әлеуметтік өзгерістердің мәні мен оларды 

талдауға эволюциялық және революциялық үстанымдар. 

Капитализм дәуірінің  (индустриалдық және  постиндустриалдық қоғамдардың) экономикалық 

мазмұны. 

Аралас экономика: пайда болу жағдайлары, құрылымдық элементтерінің сипаттамасы.Отарлау 

және отарлық бұғаудан босану. Тарих дамуының қазіргі заманғы тұжырымдары. 
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«ОТАНДЫҚ ТАРИХТЫҢ ІРГЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ТЕОРИЯЛЫҚ-

ӘДІСТЕМЕЛІК КӨЗҚАРАС» ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 

Пәннің мазмұны 

 
Кіріспе. Қазақстан тарихы ғылым ретінде. Мақсаты мен міндеттері. Қазақ халқының 

тарихының әлем тарихындағы орны. 

 Қазақ халқының, мемлекеттілігінің ортақ түркі әлеміндегі, көшпелі өркениеттегі, Евразиялық 
кеңестігіндегі тарихи орны мен сабақтастығы.  

 Тарихи кеңістіктегі қазақ халқының саяси жүйесі, әлеуметтік құрылымы, шаруашылығы мен 

тұрмыстық жағдайы. Қазақ этносының халық ретінде тарихи сахнаға шығуы, оның ұлт ретінде 

қалыптасуы мен тарихи кезеңдері. 
 Халықтардың тарихындағы басты түйінде мәселелер (этногенезі, мемлекеттілік сананың 

қалыптасуы, көршілес этностармен, мемлекеттермен қарым-қатынас жүйесі, отарлық езгіге қарсы 

қозғалыстар мен ұлт-азаттық көтерілістер) 
 Қазақ қоғамындағы әлеуметтік-таптық қатынастар жүйесі. Сұлтандардың, билердің, 

батырлардың, діни адамдардың және қарапайым халықтың арасындағы әлеуметтік қатынастың қазақ 

қоғамындағы маңыздылығы мен ерекшеліктері. 

 Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихи даму сатылары, әлем өркениеті қосқан үлесі, 
далалық көшпелі халықтардың отырықшы халықтармен қарым-қатынасы, көшпелі және отырықшы 

өркениет арасындағы өзара байланыс. 

 Қазақстан – Евразия даласындағы ежелгі адамдардың пайда болған бесігі (антропогенез, 
техногенез, социогенез) 

 Андронов мәдениеті – археологиялық ескерткіштері, кезеңделуі және негізгі белгілер. 

 Сақ-сармат дәуірі туралы жазба деректері мен археологиялық ескерткіштері. Археологиялық 
ескерткіштер мен деректердегі сақ тайпаларының мәдениеті мен дүниетанымы. Ежелгі Қазақстан 

тарихына қатысты жазба деректер (антикалық, қытайлық, ежелгі парсы деректері)   

  Ғұн, Үйсін, Қаңлы тайпалары мемлекетілігінің негізгі белгілері. Қазақстан 

территориясындағы қала мәдениеті. Ұлы Жібек жолының тарихи-мәдени маңыздылығы.  
 Ежелгі түркі халықтардың жазба мәдениеті. Түркі халықтардың мәдениеті мен тарихына 

қатысты жазбаша деректері. Түркі халықтардың діни сенімдер мен діни нанымдары. Түркі 

халықтардың арасындағы ислам дінінің таралуы. Қожа Ахмет Яссауидің мұралары мен суфилік 
нанымның көшпелі халықтар арасында таралуы. Түркі әлеміндегі ғалымдар мен ұлы ойшылдар. Әбу-



Нәсір әл-Фараби, М.Қашқари, Қожа Ахмет Яссауи, Ж.Баласагүннің мұралары. Түркілердің этногенезі 

және түркілік мемлекеттіліктің даму кезеңдері. Батыс Түрік қағанатындағы этномәдени үрдістер мен 

халықаралық қатынастар жүйесі. V ғасырдағы Орталық Азиядағы геосаяси жағдай, Түргеш, Қарлұқ 

қағанаттары.  
 Қарахандар мемлекеті: этносаяси тарихы, мәдени ренессанс, экономикалық даму. Оғыз 

мемлекеті: этносаяси тарихы, шаруашылығы, мәдениеті. Қимақ мемлекеті: этносаяси тарихы, 

шаруашылығы, мәдениеті. X-X ғасырлардағы қыпшақтардың этносаяси тарихи. 

 Шыңғысхан империясын жүйесіндегі және оның мұрагерлерінің тағдырындағы қазақ 
даласының тарихына қатысты деректер, тарихнамасы және түйінді мәселелері. 

 Қазақстан территориясындағы этногенетикалық үрдістердің негізгі кезеңдері. «Қазақ» 

этнонимі. Қазақ хандығының тарихына қатысты жазба деректері. М.Х.Дулати және оның еңбегі 

«Тарихи-Рашиди». Қазақ хандығының тарихи сахнаға келуі және оның дамуының негізгі кезеңдері. 
Қазақстан тарихындағы  мемлекеттіліктің дамуы сатылары: Ақ Орда, Моголстан, Көшпелі өзбек 

хандығы. XV-XV ғасырдағы Қазақстан мәдениеті (фольклор, жазбаша ескерткіштер, архитектура). 

 Қазақ-Жоңғар соғыстарының негізгі кезеңдері. Жоңғар шапқыншылығына қарсы қазақ 

халқының ұлт-азаттық күресі.  

 Қазақ хандығының саяси-құқықтық жүйесі. Жеті жарғы. XV-XV ғасырлардағы қазақ 

қоғамы: әлеуметтік сатылары, басқарушы элиталық топтар. 
 Кіші жүз және Орта жүз қазақтарының Ресей империясының протекторатын қабылдауы.  

Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. XV ғасырдың соңындағы Кіші жүздегі саяси ахуал. 

Сырым Датов бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. Бөкей ордасындағы И.Тайманұлы мен М.Өтемісұлы 

бастаған отарлық езгіге қарсы ұлт-азаттық көтерілісі. Кенесары хан және оның хандық билікті 

қалпына келтіру іс-әрекеттері. Қазақстанның Ресей империясы құрамына кіру мәселесіне қатысты 
тарихнама.  

 Ш.Уәлиханов және оның шығармашылық мұрасы. А.Құнанбаевтың өмірі мен оның әдеби 

мұрасындағы XX ғасырдың басындағы қазақ қоғамының көрінісі. 

 XX ғасырдағы Қазақстандағы дәстүрлі мұсылмандық және орыс білім беру жүйесі. 

Ы.Алтынсаринның педагогикалық қызметі. Қазақстанды зерттеудегі орыс ғалымдарының орны 

(В.В.Бартольд, В.В.Вельяминов-Зернов, А.И.Левшин және т.б.). XX ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі 
және өнеріндегі жаңа бағыттар мен ағымдар. «Зар заман» дәуіріндегі ақындар мен жыраулар. 

«Жадиттік» реформаторлық идея тарихы. «Сібір қырғыздары ережесі» (1822 ж.) және «Орынбор 

қырғыздары» туралы ережесі негізде орыс отарлық жүйесінің қалыптасуы. Патшалық биліктің XX 

ғасырдың ортасындағы Оңтүстік Қазақстандағы әскери-саяси жазалау іс-әрекеттері. XV және XX 

ғасырдың басындағы Қазақстан территориясын казак-орыс отарлауы. Қазақстандағы отарлық жүйені 

нығайтудағы патша реформалары (1867-1868, 1886 және 1891 жылдардағы әкімшілік-территориялық 

реформалары). Патша үкіметінің Қазақстандағы қоныс аударушылық саясатының мақсаттары мен 
кезеңдері.  

 Қазақстанға орыс және шетел капиталының енуі және XX ғасыр соңы мен XX ғ. басындағы 

өнеркәсіптік ошақтардың пайда болуы. XX ғ. басындағы Қазақстандағы әлеуметтік жағдайдың және 

халықтың этникалық құрамындағы өзгерістері. Бірінші орыс революциясы және оның Қазақстандағы 

қоғамдық-саяси өміріне әсері. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қазақстан. 1916 жылғы 
ұлт-азаттық көтеріліс. 1917 жылғы қос революциялар: ақпан айындағы буржуазиялық-демократиялық 

революция және қазан төңкерісі. 1917 жылғы Қазақстандағы саяси күштер мен қозғалыстар. 

Қазақстанда кеңес үкіметінің орнауы. Социалистік революцияның мәні мен коммунистік идеология.  
 Мемлекеттегі полиэтникалық үрдістер: кезеңдері, іргелі түйіндері, деректері. Қазақстандағы 

кеңестік мемлекеттіліктің қалыптасуының кезеңдері. ҚазАКСР мен ҚазКСР құрылуы. Тұтас 

Түркістан идеясы. М.Шоқайдың қызметі. 1924 жылғы Түркістан АКСР-ның ұлттық-территориялық 
межеленуі. XX ғ. басындағы қазақ ұлттық саяси элитасы. «Алаш» қозғалысы. Бірінші және Екінші 

Бүкілқазақ сьездері. «Алаш» ұлттық автономияның құрылуы мен «Алаш-Орда» үкіметі. «Алаш 

Орда» мен Кеңес өкіметтерінің арасындағы қарым-қатынас. 1917 жылдағы Қазақстанның 

оңтүстігіндегі саяси ахуал. Түркістан (Қоқан) автономиясының жариялануы. ХХ ғ. 20-30 ж.ж.  
Қазақстан: ұлттық мемлекеттілік құру жолындағы ұлт зиялыларының   қызметі. «Алаш» қозғалысы 

және оның тағдыры. 

 XX ғ. басындағы экономикалық жағдай. 1920 жылдардағы Қазақстандағы Жаңа 
экономикалық саясат. ХХ ғ 20-30 ж.ж. Қазақстандағы реформалар: барысы мен нәтижелері. 

Сталиндік ұжымдастырудың алғы шарттары және барысы. Ф.И.Голощекиннің «Кіші Октябрь» 



идеясы. Кеңес өкіметінің 1920-30 жылдардағы әміршіл-әкімшіл жүйесінің нығайту шаралары. 

Қазақстандағы индустриализацияны іске асырудағы ерекшеліктері. 1920-50 ж.ж. саяси репрессиялар, 
оның салдары. Қазақ ауылдарын отырықшыландыру мен ұжымдастырудың нәтижелері. 1931-1933 

ж.ж. Қазақстандағы ашаршылық: қазіргі тарихнамадағы жаңаша көзқарастар.  

 Сталиндік репрессияның кезеңдерін зерттеу: методология мен деректері. Сталинизмнің 
тарихы: қазіргі таңдағы тарихнамада зерттелу деңгейі мен нәтижелері. Сталиндік тоталитаризм: саяси 

үрдістер мен Қазақстандағы репрессиялар. 1930-1950 жылдардағы Қазақстан территориясына 

халықтар депортациясы: ортақ тарихы мен ГУЛАГ жүйенің қалыптасуы. Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы Қазақстан. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ жауынгерлерінің ерлігі.  
1940-1950 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі және  әміршіл-әкімшіл жүйенің 

нығаюы. Е.Бекмаханов ісі. Қазақстандағы ғалымдардың репрессиялануы.  

Қазақстандағы тың және тыңайған жерлерді игеру: экологиялық, экономикалық, әлеуметтік-
демографиялық және рухани-мәдени өміріне тигізген зардаптары. 1965-1966 жылдардағы 

социалистік экономиканы реформалау іс-әрекеттері: жетістіктері мен қарама-қайшылықтары. 

1985-1991ж.ж. «Қайта құру» және Қазақстандағы қоғамдық-саяси өмір. 1986 ж. «Желтоқсан» 

оқиғасы: барысы, зардаптары, қорытындылары. 1990 жылдардағы жаңа саяси қозғалыстар мен 
партиялар. КСРО-ның ыдырауы мен ТМД құрылуы.  

Тәуелсіз Қазақстан. Алматы декларациясы. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу  

кезеңдері.  Нарықтық экономикаға өту және жаңа кезеңнің әлеуметтік-экономикалық мәселелері ( ХХ 
ғ. 90-ншы ж.ж – 2014ж.) Мемлекет астанасының Алматыдан Астанаға көшуі. Ақмола – Астана 

қаласының тарихы. Қазақстан Республикасының қазіргі кезеңдегі дамуының басымдылық бағыттары. 

Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылуы. Ұлтаралық келісім мен саяси тұрақтылықты сақтауды 
көздеген саяси курс.  

Ұлттық тарихты зерделеу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының 

отырыстары. «Халық тарих толқынында» атты арнайы зерттеулер бағдарламасы: мақсаты, негізгі 

мәселелері. 
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«ТАРИХНАМА ЖӘНЕ ДЕРЕКТАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ» ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Пәннің мазмұны 

Деректану әлемді шынайы танудың ерекше әдісі ретінде. 
Деректанудың пәні, нысаны және әдісі. 

Деректанудың қалыптасуы және дамуы. 

Деректану ұлттық тарихтың проблемасы ретінде. Ш.-В. Ланглуа мен Ш. Сеньобостың 
«Тарихты оқуға кіріспе» атты еңбектері және оның маңызы.  В.Виндельбанд, Г. Риккерт, В. 

Дильтеяның еңбектері және олардың гуманитарлық ғылымдардың дамуы үшін мәні. Л. Февр мен М. 

Блоктың еңбектеріндегі тарихи факт және тарихи дерек. Э. Гуссерлдің еңбегіндегі гуманитарлық 
таным. А.С. Лаппо-Данилевскийдің «Тарих методологиясы» еңбегі. 

Кеңестік шынайылықтағы деректану. 

Кеңестік кезеңдегі деректанудың теориялық-методологиялық проблемалары. Кеңестік 

зерттеушілердің деректануды дамытуға қосқан үлесі. 

Қазіргі жағдайдағы деректанудың теориялық проблемалары 

Адам туралы ғылымның деректанулық проблемалары. Деректанудың пәнаралық 

проблемалары. Дерек гуманитарлық білімнің антропологиялық бағдары ретінде.  

Деректанудыңәдісі. 
Деректанулық зерттеулердің құрылымы. Деректанулық талдау мен деректанулық  синтез және 

олардың пәнаралық аспектілері. 

Тарихи деректерді сұрыптау (классификациялау). 
Тарихи деректерді сұрыптаудың міндеті.  Деректердің типтері мен түрлері. Тарихи деректердің 

түрлерін оқудағы пәнаралық байланыстары.   

Ғылым жүйесіндегі тарихнаманың орны. 
Тарихнамалық ғылымның функциялары. Тарихнаманың пәні мен нысаны. 

Тарихнаманыңпәнінің байланыстырушылық (интегральный) сипаты. 

Өткеннің тарихнамалық танымы 
Ғылыми таным әлеуметтік бейненің формасы ретінде. Тарихнамалық танымның 

ретроспективтілігі.  Тарихнамалық танымның кезеңдері. Тарихнамалық танымдағы нысанды қайта 

құрудың (реконструкциялаудың)  спецификасы. Тарихнамалық таным проблемалары бойынша 

қазіргі кездегі пікірталастар.   

Тарихнамалықдеректер тарихи шындықтың құбылысы ретінде. 
Тарихнамалық деректердің түрлері мен типтерінің шығу заңдылықтары және эволюциясы. 

Тарихнамалық деректердің субьективті-әлеуметтік және субьективті-жекелік (индивидуалдық) 
табиғаты. Тарихнамалық деректерді сұрыптаудың (классификациялаудың) проблемалары. 



Тарихнамалық факты және оны қазіргі тарихнамадағы интерпретациялау. 
Тарихнамалық фактының ұғымдары (категориялары), олардың сипаттық белгілері мен 

айырмашылықтары. Ғылыми-тарихнамалық фактілер тарихшы санасымен тарихи шынайылықтың 

бейнеленуі ретінде.Ғылыми-тарихнамалық фактілердің қалыптасуындағы субьективті-жекелік 

(индивидуалдық) және субьективті-әлеуметтік факторлардың рөлі. 

Тарихнамалықзерттеулердің моделдері. 
Тарихнамалық әдістердің спецификасы, табиғаты және мәні. Тарихнамадағы пәнаралық 

әдістер. 
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