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Тарих –пайдалы ғылым, тарих – бұл 

сенің Отаныңның жүріп  өткен жолы, ол 

сенің ата-бабаңның ғасырлар бойғы арманы,  

ұлт болып қалыптасуға деген ұмтылысы... 

Тарих – қасиетті ғылым» 

 

Академик М. Қозыбаев 

 

Алғысөз 

 

Семинар жоғары мектепте студент оқытушының басшылығымен өзіндік 

жұмыс нәтижесінде алынған білімінің дұрыстығын тексеретін оқытудың 

белсенді түрі болады. Семинардың әр тақырыбы дәрістің тақырыбын 

қайталамайтын, бірақ оны толықтыратын, дербес, жеке сипаттағы екі мәселені 

құрайды.  

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша семинарлық 

сабақтардың мақсаты студенттердің Қазақстанның ХХ ғасырдың басынан 

бастап қазіргі даму кезеңіне дейінгі әлемдік тарих пен мәдениеттің құрамдас 

бөлігі ретіндегі тарихи жолы, ғылыми мәселелерді зерттеуде тарихи 

зерттеулер мен тарихи тәсілдердің әдістері туралы біртұтас түсінігін 

қалыптастыру болып табылады. 

Семинарға өз бетімен тиянақты дайындалу керек, өйткені бұл жерде 

студенттің бақылау жұмысына тікелей бақылау мен оның білімін бағалау 

жүргізіледі. Семинарға дайындық біршама күш салуды, әдебиеттер тізімінде 

келтірілген материалдар мен дереккөздердің әжептәуір көлемін өз бетімен 

оқуды талап етеді. Сонымен бірге, студент өзі үшін әр семинарда барлық 

қатысушылардың жаппай сұралатынын және міндетті түрде әрқайсысына баға 

қойылатынын білуі тиіс.      

Студент семинар сабақтарына дайындалу кезінде семинар сабақтары 

бойынша әдістемелік нұсқаулықтармен мұқият танысуы тиіс. Бұл жерде әр 

тақырып бойынша сұрақтардың басты мәселелері нақты көрсетіледі, оларға 

берілетін жауаптың бағыттары, мазмұнын ашу негізгі тұжырымдамалық 

ұстанымдар мен ережелер анықталады. Содан соң ұсынылған әдебиеттерді 

мұқият оқу керек, оның негізінде қойылған сұрақтарға толық жауап құруға 

болады. Жазба жұмысының түрі әрқилы болуы мүмкін: маңызды тұстарын 

көшіріп алу, аннотациялар, тезистер, конспектілер жасау т.б. Студент өзіне 

ыңғайлы жұмыс жасау тәсілі мен дағдысын қалыптастыра алады. 

Қашықтықтан  оқу барысында да осы әдіс қолдана береді. Интернет көздері 

арқылы тақырыпқа қатысты материалдарды жинақтап, терең зерделеп барып 

тақырыптың мазмұнын ашуға кіріседі. Бұл жағдайда студент оқытушысымен 

корпоративтік почтамен хабарласып нұсқау алуына болады. Онлайн 

байланысқа шығып, жұмыстарды талқылау, қорғау мүмкіндіктері мол болады. 

Аяқталған жұмысын электронды түрде жіберуі тиіс. 
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Семинарда студент нақты әрі қысқа жауап бере отырып, сұрақты толық 

қамтуы тиіс, сол үшін де ол конспектідегі жазбаларын пайдалана алады. Оған 

пысықтау сұрақтары қойылуы мүмкін, оларға жауап беру кезінде 

пікірталастар, бір мәселеге бірнеше көзқарастар туындауы заңды, осының бәрі 

семинарда шығармашылық ортаның дамуына ықпал етеді. 

Әр студент міндетті түрде семинар сұрағының 3 мәселесі бойынша 

дайындығы тексеріледі, соңында жұмыс нәтижелері бойынша қорытынды 

баға қойылады. Берілген жауапқа баға қоюдың критерийлері: біріншіден, 

студент тарихи фактілерді қолданған кезде, дереккөздерге немесе нақты 

автордың жұмысына сілтеме жасап, конспектілердегі жазбаларды пайдалану 

арқылы материалды еркін баяндауға тиіс;екіншіден, оқытушы студенттің 

семинарда міндетті түрде толық жазылған конспектісін тексеру арқылы оның  

үш сұрақ бойынша дайындық деңгейін, ұсынылған әдебиеттерді сауатты 

пайдаланғандығын анықтайды. Үшіншіден, толық конспектісі бар студент 

семинардың барлық сұрақтарына жауап береді, әр сұрақты ұдайы 

толықтырады, жаңа деректер ұсынады және мәселе бойынша өз пікірін білдіре 

отырып, аса жоғары баға алуға ұмтылады. 

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша 15 семинар сабақ 

қарастырылған, студенттің олар бойынша оң бағалары мен толық 

конспектілері болуы керек. Семинардан қалған немесе онда нашар баға алған 

студенттер оларды міндетті түрде арнайы бөлінген күндері студенттің 

оқытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмысында қарызын тапсыруға 

мүмкіндігі бар. Дәрістерге (15 дәріс) қатысқан, барлық 15 семинар сабағы 

бойынша оң бағасы бар және оқытушының талап етуі бойынша емтихан 

алдында толық конспектілерін көрсеткен, 2 аралық (рубеждік) бақылауды 

тапсырған, 3 ағымдық семестрлік жұмысты сапалы және уақытылы орындаған 

студенттер ғана «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша 

Мемлекеттік емтиханға жіберіледі. 

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша қорытынды баға 

жіберу рейтингісінен 60 % және Мемлекеттік емтихан бағасынан 40 % пайызы 

негізінде қойылады. 

Топ студенттерінің дайындық деңгейіне, ой-өрісіне, белсенділігіне 

байланысты семинар сабақтарын ұйымдастыру нысанын таңдау құқығы 

оқытушы өзі шешеді (Пікірталас, «дөңгелек үстел» әдісі, «Аквариум» әдісі, 

«Шағын топтар» әдісі, Кейс әдісі, Іскерлік ойын, «Ақылдылар сарабы», 

Жабық сұрақтар, Ашық сұрақтар).       

Ұсынылып отырған әдістемелік басылым семинарлық сабақтардың 

жоспарларын, ұсынылған әдебиеттің тізімдерін, әр семинардың әдістемелік 

нұсқаулықтарын, сонымен бірге студенттің оқытушымен бірге орындайтын 

өзіндік жұмыстарын құрайды.  
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1-тақырып. Тарихи жады негізінде мәдени сабақтастық және 

ұлттық-азаматтық бірегейлік 

 

1 Қазақстанның қазіргі заман тарихын оқытудың негізгі принциптері 

мен әдістері. 

2 Қазақстанның қазіргі заман тарихының кезеңделуі. 

3 Қазақстанның қазіргі заман тарихының тарихнамасы мен дерек 

көздері. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: тарихи сана, көзқарас, көшпелі 

өркениет, ұлттық бірлік, отаншылдық, заттай деректер, антропология, жазба 

дерек, тарихнама. 

 

Сабақтың мақсаты: Қазақстанның қазіргі заман тарихи ғылым ретінде, 

оның құрылымы, тарихнама, тарихи дерек, зерттеу әдістерін, тарихи 

фактілерді қарастыру және оның басқа пәндермен байланысын анықтау. 

Қазақстанның қазіргі заман тарихының мақсаты мен міндеттерін, мазмұнын 

зерделеу қажет. 

 

Әдістемелік нұсқаулар 

 

Бірінші сұрақты қарастырған кезде: 

- сіздер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәнін адамзат қоғамын 

дүниежүзілік тарихпен байланыста қарастыратын ғылым екендігін ескере 

отырып,тарих ғылымы ретінде құрылымын, зерттеу әдістерін қарастыру 

қажет; 

- Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының көп қырлылығы мен тарихи 

маңызын, мемлекеттің біртұтас сипатын көрсету, қоғамдық сананы 

қалыптастыру, ұлттық идеология, азаматтардың жасампаздық белсенділігін 

дамыту, елдің ғылыми зияткерлік әлеуетін көрсету шаралары, осы пәннің 

шеңберінде өткізілетінін анықтау қажет.  

Екінші мәселе бойынша: 

- Қазақстан тарихы ұлт тарихы ретінде тәуелсіздік алған кезеңнен отан 

тарихы ретінде негізгі пән болып мектептерде, жоғары оқу орындарында 

оқытыла бастады. Былайша мән берудің себептерін көрсете отырып, 

Қазақстан тарихының даму кезеңдерін анықтау, әсіресе Қазақстанның қазіргі 

заман тарихын кезеңдерге бөлудің заңдылықтарын қалай негіздегені жөнінде 

отандық тарих ғылымының тұжырым-ұстанымдарын қараған жөн.  

-Мәселеге алып қосарларыңыз болса пікірлеріңізді дәлелдеңіздер. 

Үшінші мәселе бойынша: 

- студенттер деректану деген не, тарихнама ұғымы, олар не үшін қажет 

деген сұрақтарға жауап беру барысында деректану мен тарихнама мәселелерін 

жеке-жеке талдауы керек;  
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- дерексіз тарих болмайды десек, ұлы даладағы көшпелі өркениеттің 

еркшеліктерін ажырата отырып, жалпы деректер түсінігінің классификациясы 

және оқып отырған пәніміздің деректері турасында терең түсініктеме беруіңіз 

қажет; 

- тарихнаманың деректанудан айырмасы неде дегенде отандық тарих  

ғылымының қалыптасу кезеңдерін көрсету арқылыкеңестік кезеңдегі 

әрітәуелсіз Қазақстанның 30 жылдық өміріндегі тарихнамаға талдаужасау 

керек. 

 

Бақылау сұрақтары 

1) Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні нені зерттейді және мақсатын 

сипаттаңыз. 

2) Қазақстанның қазіргі заман тарихы кезеңдерге бөлу ерекшелігін 

талдаңыз. 

3) Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәнінің дерекнамасы мен 

тарихнамасын түсіндіріп берініңіздер. 

 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар 

1.Аминов Т.М. Қазақстанның қазіргі заман  тарихы. – А., 2016. 

2.Қазахстан тарихы (көне дәуірден бүгінге дейін). 5- томдық.-А.,2000. 

3.Қазіргі Қазақстан тарихы. Под ред Б.Ғ.Аяған. - Алматы, 2010. 

4.Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. 4 кітаптан тұратын оқулық. - Алматы, 

Қазақ университеті, 2016. 

5.Қазақстан тарихы. Оқу құралы (Құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., 

Раджапов А., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) - Алматы, 2014. 

 

Дереккөздер мен зерттеулер 

1.Атабаев Қ. Ұлт және тарих. – Алматы: Айқап, 1992. 

2.Әбжанов Х. Кенжебаев Ғ. Тәуелсіз Қазақстан: жоғары білім, ғылым, 

саясат. - А.: Баспалар үйі, 2009.   

3.Махат Д.А. Қазақстан тарихының өзекті мәселелелері (ХХ ғасыр). -

Астана: Еуразия Ұлттық университеті, 2003.   

4.Қозыбаев М.К. История и современность. – Алматы, 1990. 

5.Омарбеков Т. ХХ ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері. – 

Алматы, 2001. 

6.Омарбеков Т., Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және тарихнамасына 

ұлттық көзқарас. -Алматы: Қазақ университеті, 2004.  

7.Сәрсенбаев А. Тәуелсіздік пен демократия тұғыры. - Алматы: Атамұра, 

1998.  

8.Назарбаев Н.Ә. Тәуелсіздік белестері. - Алматы: Атамұра, 2003. 

9.Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы. Астана, 2007. 



7 

10.Қасымбеков М. Қазақстан Республикасындағы президенттік 

институтының қалыптасуы. - Астана, Елорда. 2000. 

 

2-тақырып. Азаттық қозғалыс идеологиясының қалыптасуы мен 

ұлт зиялылардың қызметі 

 

1 Ресей империясының қоныстандыру саясаты. Қазақ жеріндегі өндіріс 

ошақтарының қалыптасу ерекшеліктері және отарлық сипаты. 

2 Қазақтардың Ресейдің І – ІІ Мемлекеттік Думаларының жұмысына 

қатысуы. Жер мәселесі. 

3 Ұлт зиялыларының қалыптасуы. Жәдидтік ағартушылық ойлардың 

ықпалы. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: капитализм, өнеркәсіп, теміржол, 

жұмысшы тап, банк, қоныстандыру, реформа, мемлекеттік дума, манифест, 

петиция, ұлт-азаттық қозғалыс, ағартушылық, жәдидшілдік. 

 

Сабақтың мақсаты: Ресей үкіметінің империяның ұлттық шеткі 

аймақтардағы экономикалық саясатының мәнін ашу және патшаның ауқымды 

көші-қон саясатының салдарларын талдау. Ұлт зиялыларының қоғамдық-

саяси қызметін (1905-1918 ж.ж.) саралау. 

 

Әдістемелік нұсқаулар 

 

Бірінші мәселе бойынша: 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында патша үкіметінің әкімшілік-аумақтық 

реформаларының мәнін ашу керек. Бұл үшін Сырдария облысында 1886 

жылы, Ақмола және Семей облыстарында 1889 жылы, 1968 жылы 

«Жетісудағы шаруаларды қоныстандырудың уақытша ережелері» туралы айта 

кетеміз; 

- Қоныс аудару саясатының кезеңдері, ерекшеліктері, столыпиндік 

аграрлық реформаны талдау барысында мақсаттары мен міндеттерін ашып 

көрсету қажет; 

- Патша үкіметінің қоныстандырусаясатының салдарларын сипаттау 

арқылы қазақтарды жаппай жерсіз қалдыру, көшпелі шаруашылығын 

құлдырату, дәстүрлі экономикалық құрылымның өзгеруін қарастырыңыз; 

- Өнеркәсіп, теміржол,банк, капитализмнің дамуы, демографиялық 

өзгерістер, дәстүрлі әлеуметтік-мәдени негіздердің өзгеруін де ескеру керек. 

Екінші мәселені қарастыру кезінде: 

- бірінші орыс революциясы мен мемлекеттік думаға сайлау науқаны 

барысында Ә. Бөкейханов, А. Бірімжанов, А.Қалменов, Б. Құлманов т.б. 

бірінші  және екінші мемлекеттік думадағы қызметі, бұл тарихи оқиғалардың 

қазақ қоғамының саяси ой-өрісінің дамуына ерекше әсер еткен құбылыстар 

болғанын талдаңыз; 
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- қазақтар үшін аса маңызды жер мәселесінің жоғарғы Дума мінбесінен 

қалай көтеріліп, отаршылдық саясаттың әшкереленгендігіне, жер мәселесін 

шешудегі ұсыныстарына тоқталыңыз.   

Үшінші мәселе бойынша: 

- Қазақтың оқыған зиялыларының қалыптасуы мен олардыңұлт-азаттық 

сананы дамытудағы қызметінталдау керек; 

-ХІХ ғ. екінші жартысы мен ХХ ғасыр басындағы мұсылмандық 

қозғалыстың пайда болуы және оның қызметіне баға беру керек; 

- қазақ зиялыларыныңмұсылмандық қозғалыстың негізінде ағарту 

саласындағы діни білім беру мәселесіндегі ұстанымы, ой-тұжырымдары 

туралы айтқаныңыз дұрыс. Жәдидшілдік қозғалыстың мәнін ашып, маңызына 

тоқталыңыз. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Ресей империясы Қазақстан аумағында отарлық саясатты жүргізудің 

қандай құрал-әдістерін пайдаланды? 

2) XXғасырдың басындағы Қазақстанда жүргізілген патша өкіметінің 

аграрлық саясатының мәні неде? 

3) Ресейдегі бірінші және екінші мемлекеттік думаға сайланған қазақ 

депутаттарының саяси қызметі туралы не білесіздер? 

4) XX ғ. басындағы мұсылмандық қозғалыстың жәдидшілдік бағыты 

туралы әңгімелеп беріңіз. 

 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар 

1 Аминов Т.М. Қазақстанның қазіргі заман  тарихы. – А., 2016. 

2 Қазақстан тарихы (көне дәуірден бүгінге дейін). 5- томдық.-А.,2000. 

3 Қазіргі Қазақстан тарихы. Под ред Б.Ғ.Аяған. - Алматы, 2010. 

4 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. 4 кітаптан тұратын оқулық. -Алматы, 

Қазақ университеті, 2016. 

5 Қазақстан тарихы. Оқу құралы (Құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., 

Раджапов А., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) - Алматы, 2014. 

 

Дереккөздер мен зерттеулер 

1 Нұрпейісов Қ. Алаш һәм Алаш-Орда. – Алматы, 1995. 

2 Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. – Алматы, 1995. 

3 Баишев С.Б. Развитие капитализма в России и его влияние на 

экономику Казахстана в пореформенный период. – Алма-Ата, 1982. 

4 Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и 

Киргизии в эпоху капитализма: 60-е годы ХІХ в. 1917г. – М., 1986. 

5 Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867 – 1917 гг. 

Алма-Ата: Наука, 1995.  
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6 Галузо П.Г. Социальные отношения в казахском ауле и 

переселенческой деревне Казахстана в начале XX века. А., 1968, -150 с. 

7 Игибаев С.К. Промышленные рабочие дореволюционного Казахстана 

(1861-1917 гг.). А., 1991, -150 с. 

8 Масанов Н.Э. Проблемы социально–экономической истории 

Казахстана на рубеже XVIII – XIX вв. – Алматы, 1984.  

9 Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в XVIII – 

начале XX вв. – Алматы, 1981. 

10 Царская колонизация в Казахстане: по материалам русской 

периодической печати XIX в. – Алматы, 1995. 

 

3-тақырып. Қазақстандағы кеңестік биліктің әлеуметтік-

экономикалық және саяси өзгерістерінің ерекшеліктері 

 

1 Ресейдегі ақпан төңкерісі және оның Қазақстанның қоғамдық-саяси 

өміріне әсері. 

2 Алаш автономиясымен мен Қоқан автономиясының құрылуы және 

қызметтері. 

3 Тұтас Түркістан идеясының жеңіліс табуы. Т.Рысқұлов пен 

М.Сұлтанғалиев. Ұлттық автономиядан таптық автономияға Қырғыз (Қазақ) 

АКСР-ның құрылуы. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: төңкеріс, автономия, декрет, Алаш, 

жалпы қазақ съездері, Шура Улема, кеңестер, Үш-жүз, Алаш-Орда үкіметі, 

Мұстафа Шоқай, межелену, Орынбор. 

 

Сабақтың мақсаты: 1917 жылы қос революция тұсындағы қоғамдық-

саяси жағдайды талдау. 1917-1924 жылдары құрылған ұлттық – 

территориялық межелеу мен одақтас республикалардың құрылу, қызметін, 

жойылу себептерін талдау. 

 

Әдістемелік нұсқаулар  

 

Бірінші мәселе бойынша: 

- бірінші дүниежүзілік соғыстың Қазақ даласына тигізген зардабын айта 

отырып, Ресейдегі дағдарыстың себептеріне тоқталыңыз; 

- 1917 жылғы ақпан революциясының әсерімен болған Қазақстандағы 

қоғамдық-саяси өмірдегі өзгерістерді баяндайсыз; 

-. Ақпан революциясынан кейінгі бағыт алған қос биліктің орнауының 

мәнін түсіндіріңіз. 

Екінші мәселе бойынша: 

- 1917 жылғы ұлт мүддесін ту еткен бірінші жәнеекінші жалпықазақ 

съезінің басты шешімдері мен маңыздылығына тоқталыңыз;  
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- Түркістан (Қоқан) автономиясы мен Алаш автономиясының 

құрылуына қандай оқиғалар түрткі болғанын баяндау барысында 

сәтсіздіктері, жеңілу себептері мен болашағына талдау жасаңыз.  

Үшінші мәселе бойынша: 

- «Т. Рысқұловшілдік», «М. Сұлтанғалиевшілдік», «Түрікшілдік» деп 

айдар тағылған Шығыс халықтарының ұлттық коммунизмнің жетекшілері: 

татар Мирсаид Сұлтанғалиев пен Тұрар Рысқұловтың түрік халықтарын 

біріктіру идеясының мазмұны мен мақсаты неде деп ойлайсыз; 

- Т.Рысқұловтың Түркістан Түркі Коммунистік партиясы мен Орта Азия 

Түркі Социалистік Республикасын құру туралы идеясы мен саяси іс-қимылын 

анықтау арқылы большевиктер тарапына неге қолдауға ие болмағандығын 

айтыңыз; 

- 1919 жылы 10 шілдеде «Қазақ өлкесін басқару жөнінде революциялық 

комитет туралы» шешімнің қабылдануы, 1920жылы 26тамызда Ленин мен 

Калинин қол қойған «Қырғыз (қазақ) АКСР құру тұралы» декрет негізінде 

кеңестік таптық мемлекет құрылды. Бұл қазақ мемлекетінің жаңғыруындағы 

күрделі кезеңдер және маңызды оқиға екенін айқындап, 1925 жылы 15 сәуірде 

Ақмешітте өткен Қазақ АКСР кеңестерінің V съезіндегі маңызды шешімдерді 

қорытындылау керек. 

 

Бақылау сұрақтар: 

1) 1917 жылғы ақпан төңкерісі Қазақстанның қоғамдық-саяси өміріне 

қандай өзгерістер әкелді? 

2) Кеңес өкіметінің Алаш ұлттық автономиясы мен Қоқан 

автономиясына қатысты ұстанған саясатын сипаттаңыз. 

3) «Түркі социалистік мемлекетін құрушылардың» тағдыры немен 

аяқталды? 

 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар 

1.Аминов Т.М. Қазақстанның қазіргі заман  тарихы. – А., 2016. 

2. Қазахстан тарихы (көне дәуірден бүгінге дейін). 5- томдық. - А.,2000. 

3.Қазіргі Қазақстан тарихы. Под ред Б.Ғ.Аяған. - Алматы, 2010. 

4.Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. 4 кітаптан тұратын оқулық. -Алматы, 

Қазақ университеті, 2016. 

5.Қазақстан тарихы. Оқу құралы (Құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., 

Раджапов А., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) - Алматы, 2014. 

 

Дереккөздер мен зерттеулер 

1.Нұрпейісов Қ. Алаш һәм Алаш-Орда. – Алматы, 1995. 

2.Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. – Алматы, 1995. 

3.Омарбеков Т. ХХ ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері. 

– Алматы, 2001.  
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4.Шоқай Мұстафа. Түркістанның қилы тағдыры. – Алматы, 1992. 

5. Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия. История движения 

Алаш. – М., 1994. 

6.Бекмаханов Е, Қазақстан ХІХ ғасырдың 20 – 40-жылдарында. – 

Алматы, 1994. 

7.Гуревич Л. Тоталитризм против интеллигенции. - Алматы, 1992. 

8.Қозыбаев М.Қ. Ақтаңдақтар ақиқаты. - Алматы, 1992. 

9.Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории 

Казахстана. ХХ век. – Алматы, 1997. 

10.Әбуев Қ. Қазақстан тарихының «ақтаңдақ» беттерінен. – Алматы, 

1994.  

 

4-тақырып. Қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы бұзылуының 

салдары 

 

1 Қазақ ауылын кеңестендіру - дәстүрлі қазақ қоғамын талқандау. 

Меншіктен айыруға және күштеп ұжымдастыруға қарсы халық наразылығы  

мен көтерілістер. 

2 Қазақстанды  тоталитарлық жаппай қуғын-сүргін. Халықтарды еріксіз  

депортациялау. 

3 ХХ ғ. 20-30 ж.ж. Қазақстандағы  мәдени құрылыс. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: «Кіші Қазан», 

«ұлтшылдық»,ұжымдастыру, социализм, «ірі байлар мен жартылай байларды» 

тәркілеу, репрессия, мәдени революция, мектеп, ғылыми мекемелер, театр. 

 

Сабақтың мақсаты: 1920-1930 жылдардағы Қазақстандағы социализм 

Доктринасын жүзеге асыру үдерістердің сипатына талдау жасап, 

тоталитарлық жүйенің орнау барысын зерделеу. 

 

Әдістемелік нұсқаулар 

 

Бірінші мәселе бойынша: 

- 1927 жылы 2-19 желтоқсан аралығында өткен БК(б)П XV съезі ауыл  

шаруашылығын жаппай ұжымдастыру міндетін қойды. Бұл науқанның 

орындалу мерзімі, әдістері, құрылу формасы  туралы не білесіз? 

- Ф.И.Голощекиннің «Кіші Қазан» идеясын мәнін ашу қажет; 

- ел мүддесін қорғаған биліктегі қазақ қайраткерлерінің қызметтен 

қуылуының себептерін талдаңыз; 

- ауылшаруашылығын ұжымдастырудың социалистік үлгісі 

шаруалардың қарсылығын туғызды. Шаруалардың қарсылығының әр 

алуандығынашып, ұжымдастырудың зардаптарын көрсету керек. 

Екінші мәселе бойынша: 
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Қазақстандағы қуғын-сүргін тарихы кезеңдерден тұрады, «Алаш Орда» 

қайраткерлерінің тұтқындалу, қуғын-сүргінге ұшырау себептерін талдаңыз; 

- жаппай қуғын-сүргін науқанының басталуы, «ұлтшыл фашистер», 

«іріткі салушылар» деп жаламен айыпталып, жазаға ұшыраған, атылған 

қудаланғандар туралы кең түрде зерделеу қажет. 

Үшінші мәселе бойынша: 

- Қазақстанда білім беру жүйесінің құрылу тарихын талдаңыз: 

бастауыш, орта жалпы білім беру және арнайы оқу орындары (алғашқы 

оқулықтардың дайындалуы, интернат-мектептердің ашылуы, қазақ 

интеллигенциясының рөлі және т.б.);  

- республикада кадрларды даярлау мен жоғары оқу орындарын құру 

мәселелерін қарастыру. Ресейдің ықпалын ашып көрсету керек;  

- ересек тұрғындардың сауатсыздығын жою бойынша жасалған 

жұмысты талдаңыз. 

- ғылыми мекемелерді құру, ғылыми әдебиеттерді басып шығару 

бойынша қандай іс-шаралар қабылданғанын көрсетіңіз, әдебиетте, өнерде және 

мәдениетте қол жеткізілген табыстарды атап кетіңіз. Бұл жағдайда қоғамдық-

саяси өмірде таптық-партиялық қағидаттың, мәдени салада большевиктердің 

солшыл идеясын күшейту қазақтардың рухани трагедиясына айналды. Ұлттық 

және мәдени негіздері бұзылды;  

- қазақ жазуының араб алфавитінен латын алфавитіне, кейін 

кириллицаға көшу себептері мен мақсатын анықтау. Осы өзгерістердің 

салдарларын көрсету қажет. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Қазақстанда жаңа экономикалық саясат қандай мақсатпен жүзеге 

асырылды? 

2) Қазақстандағы жаппай қудалау, қуғын-сүргіндердің әлеуметтік-

экономикалық зардаптары қандай болды? 

3) ХХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы мәдени құрылыстың негізгі 

нәтижелерін атап шығыңыз. 

 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар 

1.Аминов Т.М. Қазақстанның қазіргі заман  тарихы. – А., 2016. 

2. Қазахстан тарихы (көне дәуірден бүгінге дейін). 5- томдық.-А.,2000. 

3.Қазіргі Қазақстан тарихы. Под ред Б.Ғ.Аяған. - Алматы, 2010. 

4.Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. 4 кітаптан тұратын оқулық. -Алматы, 

Қазақ университеті, 2016. 

5.Қазақстан тарихы. Оқу құралы (Құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., 

Раджапов А., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) - Алматы, 2014. 
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Дереккөздер мен зерттеулер 

1.Алаш-Орда: Сборник документов. - Алматы: Айқап, 1992. 

2.Бекмаханов Е.Б. ХІХ ғасырдың 20 – 40 жылдарындағы Қазақстан. -

Алматы: Қазақ университеті, 1992. 

3.Нұрпейісов К. Алаш һәм Алашорда. – Алматы, 1995. 

4.Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867 – 1917 гг. - 

Алма-Ата: Наука, 1995.  

5.Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. - Алматы: Санат, 1995. 

6.Махат Д. Баспасөз: сталиншілдіктің Қазақстанда орнығуы (1925 1956 

жж.). Астана: «Ана тіл-Ата тарих» баспа-зерттеу орталығы ЖШС, 2007. 

7.Махат Д. Қазақ зиялыларының қасіреті. Алматы: Сөздік-словарь, 2001. 

8.Омарбеков Т. Зобалаң. - Алматы, 1994. 

9.Омарбеков Т. 20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті. – Алматы, 1997. 

 

5-тақырып. Кеңестік қоғамның саяси және әлеуметтік - 

экономикалық дағдарысы 

 

1 Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қоғамдық-саяси өмірдегі саяси 

қудалаудың жаңа кезеңі (Қ. Сәтбаев, Е. Бекмаханов, Б. Сүлейменов, т.б.)  

2 КСРО-ның әскери-өнеркәсіп кешені жүйесіндегі Қазақстан (Байқоңыр 

космодромы, Семей ядролық полигоны, Сарышаған полигоны, т.б.) 

3 Ұлттық саясатты жүргізудегі  орталықтың әділетсіз шешімдеріне 

қарсы наразылықтың күшеюі. Д.А.Қонаев, Ж.Тәшенов т.б. Целиноград 

оқиғасы. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: екінші дүниежүзілік соғыс, Ұлы Отан 

соғысы, ядролық полигон, әскери-өнеркәсіп кешені, қырғи-қабақ соғыс, 

космодром, қуғын-сүргін, мәдениет пен ғылым, ұлттық саясат, ұлттық мүдде, 

ұлтшылдық, ұлттық саясаттың бұрмалануы. 

 

Сабақтың мақсаты: 1940-1950 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік-

экономикалық және қоғамдық-саяси дамуы мәселелерін, оның ішінде 

республикадағы ғылым, мәдениет пен өнер қайраткерлеріне қарсы қуғын-

сүргін,  Қазақстан аумағында салынған әскери-өнеркәсіп кешені нысаналары, 

олардың зардаптары, Орталықтың өктемдігіне қарсы ашық наразылық 

актілерінің басталуын қарастыру. 
 

Әдістемелік нұсқаулар 

 

Бірінші мәселе бойынша:   

- 1940-жылдардың соңы - 1950 жылдардың 1-жартысында Кеңестер 

Одағында қайта басталған саяси қуғын-сүргіннің Қазақстандағы көрінісін 

нақты дәлелдер арқылы талдаңыз;  
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- Н.Хрущев билігі тұсындағы жаппай және саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын ақтау үрдісінің басталуына тоқталыңыз.  

Екінші мәселе бойынша: 

- 1940-жылдардың соңы-1950 жылдары Кеңестер Одағының әскери-

өнеркәсіп кешенін дамытуға басымдық беруі себептерін анықтаңыз; 

- КСРО әскери-өнеркәсіп кешенінің басты бір буынына айналған 

Қазақстан аумағында салынған әскери-қорғаныс нысандарын атаңыз; 

- Қорғаныс-өнеркәсіп нысандарының Қазақстан үшін әлеуметтік-

экономикалық және моральдық-психологиялық зардаптарын ашып көрсетіңіз. 

Үшінші мәселе бойынша: 

-1950-жылдардағы Орталықтың Қазақстанға қатысты әміршіл-өктем 

саясатына талдау жасаңыз; 

- 1959 жылғы Теміртау және 1979 жылғы Целиноград оқиғаларының 

себептерін ашып көрсетіңіз; 

- Орталықтың өктем саясатына қатысты Д.Қонаев пен Ж.Тәшеновтың 

ұстанған көзқарастары мен қызметіне тоқталыңыз. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) 1940-жылдардың соңы мен 1950-жылдардың басындағы 

республиканың қоғамдық-саяси өміріне қандай баға бересіз? 

2) 1940-жылдардың соңы мен 1950-жылдары Қазақстан аумағында 

салынған қандай әскери-қорғаныс нысандарын білесіз?  

3) 1940-жылдардың соңы мен 1950-жылдары саяси қуғын-сүргінге 

ұшыраған мәдениет пен өнер қайраткерлерін атаңыз және Оларға қандай 

айыптар тағылды? 

4) Н.С. Хрущев реформасының жарты кештік сипатының себептері 

неде?  

 

Әдебиеттер 

Оқулықтар 

1. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально–экономической истории 

Казахстана XX века. – Алматы, 1997.  

2. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі күнге дейін). 5 томдық.4 

том. - А., 2010. 

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. 4 том.- 

Алматы, Қазақ университеті, 2016. 

4. История Казахстана.Учебное пособие. (Составители: Джагфаров Н.Р., 

Кабдушев Б.Ж., Утегалиева А.Ж., Жуман С.).- АУЭС.- 2014. 

5. Қазақстан тарихы. Оқу құралы (Құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., 

Раджапов А., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) .- АУЭС.- 2014. 

 

Дереккөздер мен зерттеулер 

1. Берлібаев Б.Т. Кеңестік кезеңдегі ұлттық тарихи білім. – Алматы: 

Абай атындағы ҚазҰПУ, 2008.-248 б.  
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2. Акчурин И.А. Семипалатинский ядерный полигон: создание, 

становление, деятельность /Мин-во обороны Российской Федерации. Цент. 

научн. исследоват. институт. - Москва, 2007. 

3. Bacon, Edwin; Sandle, Mark (2002). Brezhnev Reconsidered. Palgrave 

Macmillan. ISBN 978-0333794630.   

4. Гуревич Л.Я. Тоталитаризм против интеллигенции. - Алма-Ата, 1992. 

5. Из истории Семипалатинского полигона 1951-1992 гг. Сборник 

документов. (Составители: Грибанова, А. Жусупова А. Т. Сулейменова). - А.:  

АПРК, 2007. 

6. Оборонно-промышленный комплекс. Казахстан. 1941-1951. 

Составители:   Джагфаров Н.Р. (ответственный), Кабдушев Б.Ж., Байдильдина 

С.Х. и др. - А., 2015 

7. Сәрсеке М. Семей қасіреті. – Деректі тарихи хикаят. – Астана: 

Фолиант, 2016. – 856 б. 

8. Рудольф Пихоя. Медленно тающий лед (март 1953 - конец 1957 гг.) // 

Международный исторический журнал, № 7, январь-февраль 2000. 

9. Шубин А. В.  Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. – М., 2008. 

400 с. 

 

6-тақырып. Қазақ стандағы орталыққа қарсы күштер мен ұлттық 

сананың өсуі 

 

1 КСРО-ның әкімшіл-әміршіл жүйесін демократиялық жолмен қайта 

құруға талпыныстар. 1986 жылы Алматы және республиканың басқа 

қалаларындағы Желтоқсан көтерілісі, оның шынайы себептері. 

2 Қазақстанда ұлт-азаттық сананың өсуі. Алаш қозғалысы 

қайраткерлерінің ресми ақталуы. 

3 Тіл туралы заңның қабылдануы мен оның маңызы (1989 ж. қыркүйек). 

Қазақ КСР-ның мемлекеттік  егемендігі туралы Декларация. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі, 

ұлттық саясат, КСРО, әкімшіл-әміршіл жүйе, демократия, ұлттық сана, Алаш 

қозғалысы, Тіл туралы заң, ҚазКСР, декларация. 

Сабақтың мақсаты: 1970-1980 жылдардағы республикадағы әлеуметтік-

экономикалық және саяси-қоғамдық ахуалдың шиеленісуі, Орталық 

өктемдігінің өршуі жағдайында орын алған 1986 ж. желтоқсан көтерілісінің 

шынайы себептері мен 1980-жылдардың соңындағы ұлттық сананың өсуінің 

көріністеріне талдау жасау. 

 

Әдістемелік нұсқаулар 

 

Бірінші мәселе бойынша:  

- 1970-1980 жж. республикадағы әлеуметтік-экономикалық және саяси-

қоғамдық ахуалдың шиеленісуінің көріністерін талдаңыз; 
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- КОКП ОК Саяси бюросының 1979 жылдың көктеміндегі Қазақстан 

аумағында неміс автономиялық облысын құру туралы шешімінде республика 

мүдделерін ескерілмеуіне назар аударыңыз; 

- «Қайта құрудың» мына негізгі бағыттарын ашып көрсетіңіз: 

кәсіпорындар дербестігінің кеңеюі, олардың толық шаруашылық есеп пен 

өзін-өзі қаржыландыруға көшуі, кооперативтік қозғалыстың дамуы.  

- Алматыдағы 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің негізгі қозғаушы 

күші – қазақ жастары болды, неге? Желтоқсан көтерілісіне баға беріңіз. 

Екінші мәселе бойынша:  

- 1980-жылдардың соңындағы республикадағы ұлттық сананың өсуінің 

көрінісі ретінде құрылған саяси және қоғамдық ұйымдардың мақсат-

міндеттерін айқындап, олардың қызметіне тоқталыңыз; 

- «Қайта құру» жылдарындағы қуғын-сүргін құрбандарын, оның ішінде 

Алаш қайраткерлерін ақтау шараларына талдау жасаңыз. 

Үшінші сұрақ бойынша: 

- 1989 ж. қабылданған «Тіл туралы» заңды талдап, оның негізгі 

бөлімдері бойынша өз көзқарастарыңызды білдіріңіз; 

- Қазақ КСР-ның мемлекеттік  егемендігі туралы Декларацияның 

мазмұнын ашыңыз, маңызына тоқталыңыз 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қандай жағдай түрткі болды? 

2) 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне Орталықтың берген «қазақ 

ұлтшылдығының көрінісі» деген бағасын теріске шығарыңыз. 

3) 1980-жылдардың соңы - 1990-жылдардың басында Қазақстанда 

құрыла бастаған қоғамдық қозғалыстар қызметінің күшеюінің себебі неде?  

4) Мемлекеттік тілдің әлемдік тәжірибеге сәйкес қоғамдық қарым-

қатынастардың барлық салаларында қолданылатын мемлекеттік басқару, 

заңнама және іс қағаздарын жүргізу құралы ретіндегі рөлі туралы айтып 

беріңіз. 

5) Мемлекеттік тілдің әлемдік байланыс, қатынаста қоғамдық қарым-

қатынастардың барлық салаларында қолданылатын, мемлекеттік басқару, 

заңнама және іс қағаздарын жүргізу туралы ретіндегі рөліне тоқталыңыз. 

 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар 

1.Аминов Т.М. Қазақстанның қазіргі заман  тарихы. – А., 2016. 

2. Қазахстан тарихы (көне дәуірден бүгінге дейін). 5- томдық.-А.,2000. 

3.Қазіргі Қазақстан тарихы. Под ред Б.Ғ.Аяған. - Алматы, 2010. 

4.Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. 4 кітаптан тұратын оқулық. -Алматы, 

Қазақ университеті, 2016. 

5.Қазақстан тарихы. Оқу құралы (Құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., 

Раджапов А., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) - Алматы, 2014. 
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Дереккөздер мен зерттеулер 

1.Материалы апрельского Пленума ЦК КПСС. - М., Политиздат, 1985. 

2.Омарбеков Т., Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және 

тарихнамасына ұлттық көзқарас. –Алматы: Қазақ университеті, 2004.  

3.Языковая политика в Казахстане (1921-1990 гг.): сборник документов / 

Сост.: Айбасова М.К., Исахан Г.Т., Кабдушев Б.Ж. – Алматы: «Қазақ 

университеті», 1997.  

4.Жанақова Н. Қазақстандағы тіл тарихы. - Алматы, 2006. 

5. Қазақ ССР-індегі тіл саясаты мен тіл құрылысының концепциясы. 

Жоба//Өркен.1989.2-б. 

6.Қозыбаев М. Декабрь 1986 года: факты и размышления. - Алматы, 

1997. 

7.Тәбеев Қ.Т. Қазақтың Желтоқсаны (Деректі хикаяттар мен мақалалар - 

Алматы: Дайк-Пресс, 2006. 

8.Қасымбеков М. Қазақстан Республикасындағы президенттік 

институтының қалыптасуы. - Астана, Елорда. 2000. 

9.Назарбаев Н. Қазақстан жолы. Астана, 2007.   

10.Сәрсенбаев А. Тәуелсіздік пен демократия тұғыры. - Алматы: 

Атамұра, 1998. 

11.Салқынұлы С. Тұңғыш Президент және Қазақстан Республикасының 

тарихы: ғылыми монография. - Алматы, 2007. 

12.Қозыбаев М.Қ. Ақтаңдақтар ақиқаты. -Алматы, 1992. 

 

7-тақырып. Қазақстанның ұлттық қайта жаңғыруы және 

демократиялық құқықтық мемлекеттің құрылуы 

 

1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымының қалыптасуы. 

Қоғамның конституциялық құрылыс негізін жасау. 1995 ж. Конституция. 

2 Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын қалыптастыру. 

3 ҚР дамуының ұзақ мерзімге арналған басым бағыттары. «Қазақстан – 

2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты». 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: тәуелсіздік, егемендік, даму 

стратегиясы, стратегиялық бағыт, конституция, конституциялық нормалар, 

негізгі заң, жаңарту, мемлекеттік басқару, президент, президент институты, 

саяси жүйе, «Қазақстан – 2050» стратегиясы.  

Сабақтың мақсаты: Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауына орай  

қабылданған саяси реформалар, мемлекеттің конституциялық құқық 

негіздерінің мән-мазмұны, ішкі және сыртқы саясаттың басым бағыттарын 

жан-жақты талдау. 
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Әдістемелік нұсқаулар 

 

Бірінші мәселе бойынша: 

-  «ҚР мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» конституциялық заңның 

мазмұнына талдау жасаңыз. Егемендік және тәуелсіздік түсініктерінің мәнін  

ашыңыз; 

- Н. Назарбаевтың «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасу 

және даму стратегиясы» және «Қоғамдық идеялық ұйысуы Қазақстан 

прогресінің басты шарты» еңбектерінде баяндалған Қазақстанның негізгі даму 

бағыттарын талдаңыз. 

-  Конституцияның мазмұнын талдауға тырысыңыз (1995 ж.); 

-  Қазақстанда неге президенттік басқару формасы бекітілгенін 

түсіндіріңіз. Осындай басқару формасын таңдаудың заңды негізі қандай? 

Екінші мәселе бойынша: 

- Қазақстан Республикасының ішкі саясатының басым бағыттарына 

талдау жасаңыз, оның ұтымды және кемшілікті тұстарын атаңыз; 

- Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының басым бағыттарына 

талдау жасаңыз. 

Үшінші мәселе бойынша: 

- «Қазақстан – 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағытының» негізгі басымдықтарына талдау жасаңыз; 

- «Қазақстан – 2050» стратегиясы сияқты ұзақ мерзімді даму 

жоспарларына әлемдік тәжірибелерден мысал келтіріңіз. 

- «Қазақстан – 2050» стратегиясын жүзеге асыру мақсатында 

қабылданған қысқа және орта мезімді бағдарламаларды атап, олардың 

орындалу барысы, механизмдері мен нәтижелерін талдаңыз. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» 

заңның қабылдануының тарихи маңызы неде? 

2. ҚР Конституциясының (1995 ж.)негізгі ережелері қандай? 

3. ҚР Президенті Н. Назарбаевтың билікті президент, үкімет және 

парламенттің арасында бөлуді қарастыру қажеттілігі туралы мәлімдемесінің 

себебі неде? 

4. ҚР Конституциясына қай жылдары, қандай толықтырулар мен 

өзгерістер енгізілді? 

 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар 

1. Аяган Б., Ауанасова А., Сулейменов А. Новейшая история 

Казахстана: Кризис и распад советской системы. I том: Научно-популярное 

издание. Сер. «Летопись независимости». - Алматы: ТОО «Литера-М», 2011.  
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2. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі күнге дейін). 5 томдық. 5 

том.-2010. 

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. 4 том- 

Алматы, Қазақ университеті, 2016. 

4. Б.Аяған., Х,Әбжанов., Д.Махат. Қазіргі Қазақстан тарихы.- Алматы, 

2010. 

5. Қазақстан тарихы. Оқу құралы (Құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., 

Раджапов А., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) – АУЭС, 2014. 

 

Дереккөздер мен зерттеулер 

1. Ашимбаев Д. Р. Казахстан: история власти. Опыт реконструкции: 

научное издание / Данияр Ашимбаев, Виталий Хлюпин. - Алматы, 2008. 

2. Ашимбаев М.С. Политический транзит: от глобального к 

национальному измерению. - Астана: Елорда, 2002. 

3. Аяганов Б.Г. Назарбаев Нурсултан Абишевич - основатель 

независимого государства.// Институт государства МОН РК. 2009. 

4.   Булуктаев Ю.О. Партийно-политическое строительство в 

Республике Казахстан (1991-2012 гг.). Становление многопартийности. 1990-е 

гг. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2012.  

5. Дьяченко А., Кармазина Л.И. Республика Казахстан: особенности 

политической модернизации. - Алматы: ИПК, 1999. 

6. Закон Каз.ССР об учреждении поста Президента Каз.ССР. -24 апреля 

1990 г. 

7. Ертысбаев Е. Казахстан и Назарбаев: логика перемен. - Астана: 

«Елорда», 2001. Инициативы Главы государства в становлении и 

формировании модели стратегического управления: научное издание / под 

общ. ред.: А. С. Сагынгали, Б. М. Каиповой. Алматы, 2008. 

8. Казахстан сегодня: научное издание. - Алматы: КИСИ при 

Президенте РК, 2009. 

9. К председательству Казахстана в ОБСЕ: сб. документов и 

материалов / под общ. ред. Б. К. Султанова. - Алматы: КИСИ при Президенте 

РК, 2009. 

10. Казахстан: этапы государственности. Конституционные акты. 

Официальное издание. - Алматы, 1997. 

11. ҚР «мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» конституциялық Заңы. 16 

желтоқсан, 1991 жыл.  

12. ҚР Конституциясы.   28 қаңтар 1993. - Алматы, 1993.  

13. ҚР Конституциясы.  30 тамыз 1995. - Алматы, 1995. 

14. Назарбаев Н.Ә.«Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы 

мен дамуының стратегиясы».- Алматы, 1992. 

15. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030: процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны 

народу Казахстана. - Алматы, 1997. 

16.  Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. - Алматы, 1996.  
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17.  Назарбаев Н.А. Пять лет независимости Казахстана. - Алматы, 1996.  

18. Токаев К.К. Под стягом независимости: Очерки о внешней политике 

Казахстана. – Алматы, 1997. 

 

8-тақырып. Қазақстан Республикасының экономикалық 

реформаларының жаңғыруы кезеңдері мен ерекшеліктері 

 

1 Тәуелсіздік қарсаңындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

жағдайы. Жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу.  

2 Қазақстан экономикасын реформалаудың бағыттары. Индустриалдық- 

инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы. 

3 «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» жаңа экономикалық саясаты. 

Әлеуметтік жаңғыру – қоғамның әл-ауқат тірегі. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: мемлекеттік бағдарлама, 

индустриялық-инновациялық даму, инновациялық технологиялар, жолдау, 

жаңғырту, әлеуметтік жаңғырту, модель, ғылыми-техникалық әлеует.  

Сабақтың мақсаты: Қазақтанның қазіргі кезеңдегі экономикалық 

реформаларының негізгі бағыттарын, олардың жүзеге асырылу механизмдері 

мен нәтижелерін талдау. 

Әдістемелік нұсқаулар 
 

Бірінші мәселе бойынша: 

- Тәуелсіздік қарсаңындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

жағдайына талдау жасаңыз; 

-  Жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу жолындағы 

қиыншылықтар мен проблемаларға тоқталыңыз.   

Екінші сұрақ бойынша: 

- Нарықтық экономикаға өту жолындағы қабылданған маңызды 

экономикалық реформаларға тоқталып, олардың нәтижелерін анықтаңыз; 

- 2003-2015жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму 

мемлекеттік бағдарламасының елімізді үдемелі инновациялық 

индустрияландыру және экономиканы жаңғырту үшін қандай жаңа 

мүмкіндіктер ашқанын анықтаңыз. 

Үшінші сұрақ бойынша: 

- Ел Президентінің 2014 жылдың 11 қарашасындағы Жолдауына сәйкес 

қабылданған «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» экономикалық 

бағдарламасының басым бағыттарына талдау жасаңыз; 

- «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» бағдарламасының жүзеге асу 

нәтижелеріне талдау жасаңыз. 
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Бақылау сұрақтары: 

1) Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның экономикалық дамуының 

ерекшелігі неде? 

2) Қазақстан экономикасын өркендету мақсатында қабылданған 

жобалардың сәтті орындалуында кедергілер бар ма, қандай? 

3) Үдемелі индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік 

бағдарламасы қандай жаңа мүмкіндіктер жол ашты? 

4) Жалпы Қазақстан экономикасының өркендеуіне кері ықпал етуі 

мүмкін объективтіжәне субъективті кедергілерді атаңыз. 

 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар 

1. Аяган Б., Ауанасова А., Сулейменов А. Новейшая история 

Казахстана: Кризис и распад советской системы. I том: Научно-популярное 

издание. Сер. «Летопись независимости». - Алматы: ТОО «Литера-М», 2011.  

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

Алматы, 2010.  

3. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі күнге дейін). 5 томдық. 5 

том.– Алматы, 2010. 

4. История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 

2012. 

 

Дереккөздер мен зерттеулер 

1. Морозов А.А. Казахстан за годы независимости.- Алматы: КИСИ 

при Президенте РК, 2005.  

2. Мухамеджанов Б.Г., Жусупова А.А. Казахстан в оценках жителей и 

экспертов. - Алматы, 2011.  

3. Сыдыков Е.Б. Новейшая история индустриализации Казахстана / под 

общей ред. д.и.н. Сыдыкова Е.Б. – Астана, Институт Евразийской Интеграции, 

2015. – 398с. 

4. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030: процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны 

народу Казахстана. - Алматы, 1997. 

5. Назарбаев Н.А. XXI ғасыр тоғысында. - Алматы, 1996.  

6. Назарбаев Н.А. Пять лет независимости Казахстана. - Алматы, 1996.  

7. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. - Алматы, 1998.  

8. Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. - Караганда, 2006. 

9. Назарбаев Н.А. Сындарлы он жыл. - А., 2003. 

10. Своик П. Казахстан, как развивающееся государства: сациально – 

Экономическое реализации, вызовы и переспективы / под ред. Алиярова Е.К. 

– Алматы, 2011. 

11. Отношения собственности в рыночной трансформации Казахстана. - 

Астана: Фолиант, 2003.  
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12. Сабден О. Инновационная экономика. - Алматы: ИД «Эксклюзив», 

2008. 

13. Сулейменов Е.З. Динамика научно-технического потенциала 

Республики Казхахстан за 2000-2007 гг.: аналит. обзор. / Е. З. Сулейменов, Н. 

В. Васильева, Э. А. Галанц. - Алматы: НЦ НТИ, 2008. 

14. Султанов Б.И. (ред.). Стратегия экономических реформ Республики 

Казахстан.- Алматы: КИСИ, 2005.  

15. Шокаманов Ю.К. Тенденции человеческого развития в Казахстане. - 

Алматы: Агентство РК по статистике, 2001. 

 

9-тақырып. Қазақ қоғамына сапалы өзгерістер алып келген 

әлеуметтік реформалар мен оның нәтижелері 

 

1 Әлеуметтік реформалар және әлеуметтік жаңару. Салауатты өмір 

салты - ұлт болашағын қалыптастырудың негізі. 

2 Қазіргі білім жүйесін жаңартудың өзекті мақсаттары мен міндеттері. 

Қазақстанның Болон үрдісіне қосылуы. 

3 Президенттің «Интеллектуалды ұлт-2020» бағдарламасы және оның 

маңызы. ЖОО-ның инновациялық қызметке көшуі. Назарбаев университеті 

«Серпін – 2050» бағдарламасы. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: мемлекеттік бағдарлама, әлеуметтік 

мемлекет, әлеумттік реформалар, инновациялық технологиялар, жаңғырту, 

әлеуметтік жаңғырту, салауатты өмір, білім беру жүйесін жаңғырту, ғылыми-

техникалық әлеует, Болон үрдісі, инновация.  

Сабақтың мақсаты: Қазақстанның қазіргі кезеңдегі әлеуметтік 

реформаларының негізгі бағыттары, сонымен бірге жалпы жаһандану 

жағдайында отандық білім беру жүйесін дамыту үрдісіндегі білім мен 

ғылымды қайта құрудың мемлекеттік бағдарламасын талдау. 

Әдістемелік нұсқаулар 
 

Бірінші мәселе бойынша: 

-  тәуелсіздіктің алғашқы жылдары орын алған әлеуметтік дамудағы 

келеңсіздіктерді ашып көрсетіңіз;  

- 1990-2000 жылдары қабылданған әлеуметтік жобалар мен 

бағдарламалардың орындалу барысы, қиыншылықтар мен нәтижелеріне 

тоқталыңыз; 

- салауатты өмір түсінігінің мән-мағынасын ашыңыз. 

Екінші мәселе бойынша: 

- еліміздің өсіп-өркендеуінің басты шарттарының бірі - білім беру 

жүйесі мен ғылымның даму деңгейі болып табылады. Республикамыздағы 

http://www.twirpx.com/file/294634/
http://www.twirpx.com/file/294634/
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білім беру жүйесіндегі реформаларға тоқталып, олардың нәтижелерін 

талдаңыз; 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі 

жетістіктер мен кемшіліктерді ашып көрсетіңіз. 

Үшінші мәселе бойынша: 

-«Интеллектуалды ұлт-2020» бағдарламасының басты бағыттарына 

тоқталып, олардың бүгінгі жүзеге асу барысын талдаңыз; 

-«Серпін – 2050» бағдарламасының мақсаты мен міндеттерін 

айқындаңыз. Бағдарламаның жүзеге асу барысына шолу жасаңыз. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары қабылданған әлеуметтік жобаларды 

атаңыз. 

2) «100 мектеп және 100 аурухана» бағдарламасының жүзеге асуында 

қандай қиыншылықтар мен кедергілер кездесті? 

3) Қазақстанның Болон үрдісіне қосылуының түпкі мақсаты неде? 

4) Жоғары білім беру жүйесіндегі реформалар сіздің көңіліңізден 

шығады ма? 

 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар 

1.Аяган Б., Ауанасова А., Сулейменов А. Новейшая история Казахстана: 

Кризис и распад советской системы. I том: Научно-популярное издание. Сер. 

«Летопись независимости». - Алматы: ТОО «Литера-М», 2011.  

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

Алматы, 2010.  

3.Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі күнге дейін). 5 томдық. 5 

том. – Алматы, 2010. 

4.История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 

2012. 

 

Қосымша әдебиеттер 

1. Морозов А.А. Казахстан за годы независимости.- Алматы: КИСИ при 

Президенте РК, 2005.  

2. Мухамеджанов Б.Г., Жусупова А.А. Казахстан в оценках жителей и 

экспертов. - Алматы, 2011.  

3. Мухамеджанов Б.Г., Джангабаева К.А., Асанов С.К. Стандарты 

качества жизни в странах Европейского Союза, России и Казахстане: 

Информационно-аналитический сборник. - Алматы, 2008. 

4. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030: процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны 

народу Казахстана. - Алматы, 1997. 
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5. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030: процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны 

народу Казахстана. - Алматы, 1997. 

6. Назарбаев Н.А. XXI ғасыр тоғысында. - Алматы, 1996.  

7. Назарбаев Н.А. Пять лет независимости Казахстана. - Алматы, 1996.  

8. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. - Алматы, 1998.  

9. Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. - Караганда, 2006. 

10. Назарбаев Н.А. Сындарлы он жыл. - А., 2003. 

11. Назарбаев Н.А «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға ортақ 

еңбек қоғамына қарай жиырма қадам»//Егемен Қазақстан -11шілде, 2012. 

12. Своик П. Казахстан, как развивающееся государства: сациально – 

Экономическое реализации, вызовы и переспективы / под ред. Алиярова Е.К. 

– Алматы, 2011. 

13. Сулейменов Е.З. Динамика научно-технического потенциала 

Республики Казахстан за 2000-2007 гг.: аналит. обзор. / Е. З. Сулейменов, Н. 

В. Васильева, Э. А. Галанц. - Алматы: НЦ НТИ, 2008. 

14. Шокаманов Ю.К. Тенденции человеческого развития в Казахстане. - 

Алматы: Агентство РК по статистике, 2001. 

 

10-тақырып. Қазақстан Республикасындағы ұлтаралық келісімді 

нығайтудың маңыздылығы мен жолдары 

 

1 Қазақстандағы көші-қон, демографиялық үрдістер, халықтың 

этникалық құрылымындағы өзгерістер. 

2 «Нұрлы көш» бағдарламасы және отандастардың тарихи Отанына 

қайтып оралуы. 

3 Қазақстан халықтары Ассамблеясының (ҚХА) құрылуы және оған 

жаңаша көзқарас. Қазақстан Республикасы мемлекеттілігінің бірегейлік 

тұжырымдамасы. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: көші-қон, демография, көші-қон 

үдерістері, демографиялық өзгерістер, этникалық құрылым, бірегейлік, 

біртұтас ұлт, доктрина, бірлік, ұлттық мүдде, ұлттық саясат, ұлтшылдық, 

«Нұрлы көш», оралман, отандас, Қазақстан халықтары Ассамблеясы (ҚХА). 

 

 Сабақтың мақсаты: Қазақстандағы көші-қон және демографиялық 

үдерістерін талдай отырып,«Нұрлы көш» бағдарламасының мағынасын ашу 

және Ұлттық саясат қағидаттарын, оны іске асырудың негізгі бағыттарын, 

ҚХА ның ұлттық бірлікті нығайтудағы рөлін, оның міндеттері мен 

бағыттарын білу, сонымен бірге ұлттық бірліктің негізгі қағидаттарын 

қарастыру. 
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Әдістемелік нұсқаулар 

 

Бірінші мәселе бойынша:  

-  Қазақстанда көші-қон, демографиялық процестерді қарастыру кезінде 

1999, 2009 жылдары халық санағының қорытындысы бойынша ұсынылған 

статистикалық деректерді зерттеу және салыстыру керек.  

- Статистикалық жинақтардың материалдары келесі ақпаратты 

құрайды: халықтың саны мен ұлттық құрамы, оның жастық-жыныстық 

құрылымы, мемлекеттік, орыс және басқа тілдерді білу деңгейі, күнкөріс 

қаражат көздері, сонымен бірге кейбір басқа деректер. Студентке осыларға 

жеке-жеке анықтама беру жағы талап етіледі. 

Екінші мәселені қарастыру кезінде:  

- Мемлекеттік көші-қон саясатының негізгі бағыттарына, соның ішінде 

этникалық қазақтардың отанына қайта оралуына тоқтала кету керек. 

- «Нұрлы көш» бағдарламасын қарастыру керек, оның мақсаты 

аймақтардың демографиялық және әлеуметтік-экономикалық даму мүддесі 

және қатысушылардың әлеуетін іске асыру ерікті түрде жүзеге асырылатын 

оңтайлы қоныстандыру, сонымен бірге этникалық қазақтарды, Қазақстанға 

оралуға ниет білдірген еліміздің бұрынғы азаматтарын және ішкі 

мигранттарды жұмыспен қамту мен жұмысқа орналастыруға көмектесу 

болады. Осы бағдарламада алға қойған мақсаттарға жету үшін қандай 

міндеттердің белгіленгенін анықтаңыз? 

Үшінші мәселе бойынша:  

- мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыруда, республикада қоғамдық-

саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуде және ұлтаралық қатынастар саласында 

қоғамның мемлекеттік және азаматтық институттарының өзара әрекет ету 

тиімділігін арттыруда Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмысын талдаңыз. 

- ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Жолдауында айтылған мына 

сөздердің маңыздылығын ашу талап етіледі: «Біз, қазақстандықтар, бірегей 

халықпыз! Және біз үшін ортақ тағдыр – бұл біздің Мәңгілік Ел, біздің 

қадірлеуге тұрарлық және ғұлама Қазақстан! «Мәңгілік Ел» – бұл біздің 

жалпы қазақстандық үйіміздің мемлекеттік идеясы, арғы аталарымыздың 

арманы». 26 жыл егеменді даму ішінде қазақстандықтарды біріктіретін және 

еліміздің болашағының тірегін құрайтын бас құндылықтар пайда болды. Бұл 

құндылықтар уақытпен сынауды өткен Қазақстан жолының тәжірибесі». 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Қазақстан Республикасы демографиялық саясатының ерекшеліктері 

қандай? 

2) Мемлекеттік көші-қон саясатының негізгі бағыттарын атаңыз? 

3) «Нұрлы көш» бағдарламасының мәні неде (2008 ж.)? 

4) 1999, 2009 жылдары халық санағының қорытындылары бойынша 

қандай өзгерістерді ерекше атап көрсетуге болады? 

5) Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылу мәні неде? 
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6) «Ел бірлігі доктринасында» (2010 ж.), «Қазақстандық бірегейлік пен 

бірлікті нығайту және дамыту тұжырымдамасында» (2015 ж.) ұлттық 

саясаттың қандай идеялары, міндеттері және қағидаттары баяндалған? 

7) Қазақтандық бірегейлік пен бірліктің іргетасы не болып табылады? 

 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар 

1. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. 

2. Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия / Б.Ғ.Аяғанның ред. – 

Алматы, 2010. 

 

Дереккөздер мен зерттеулер 

1. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. - Алматы, 1998.  

2. Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. - Караганда, 2006. 

3. Назарбаев Н.А. Сындарлы он жыл. - Алматы, 2003. 

4. Назарбаев Н.А "Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға ортақ 

еңбек қоғамына қарай жиырма қадам"// Егемен Қазақстан. - 11шілде. - 2012. 

5. Ассамблея народа Казахстан в истории страны. - Астана, 2015. 

6. Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана» от 20 

октября 2008 года. 

 

11-тақырып. Қазақстандық қоғам құндылықтарының жаңа жүйесі, 

ерекшеліктері менөзгешелігі 

 

1 ҚР-ның саяси партиялары, қоғамдық қозғалыстар мен ұйымдардың 

қызметі. «Нұр Отан» партиясының бағдарламасы. Азаматтық қоғам және 

қоғамдық институттардың дамуы. 

2 ҚР-ның жастар саясаты туралы «Қазақстан – 2020» даму 

бағдарламасы. 

3 Дін тұту бостандығының заңмен қамтамасыз етілуі және 

Қазақстандағы конфессияаралық келісім. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: тәуелсіздік, егемендік, даму 

стратегиясы, «Нұр Отан» партиясы, стратегиялық бағыт, азаматтық қоғам, 

қоғамдық иниституттардың дамуы, негізгі заң, жаңарту, мемлекеттік басқару, 

президент, президент институты, саяси жүйе, саяси режим. 

 

Сабақтың мақсаты:қоғам құндылықтарының жаңа жүйесі, ерекшеліктері 

менөзгешелігін бұрынғы жүйемен салыстыра отырып, тәуелсіздік алу 

кезеңінде мемлекеттік басқару жүйесін жаңарту бойынша қоғамдық-саяси 

реформаларды және Қазақстанның қазіргі кезеңдегі негізгі саяси даму 

бағыттарын талдау. 
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Әдістемелік нұсқаулар 

 

Бірінші мәселе бойынша: 

- Студент ең алдымен 80-ші жылдардың аяғы мен 90-шы жылдардың 

басында КСРО-дағы саяси жағдайға назар аударуы тиіс. Орталыққа қарсыласу 

күштердің өсуіне ерекше көңіл аударыңыз. Осы кезеңден бастап, 1999 жж. 

аралығында пайда болған саяси партиялар мен қоғмытуамдық 

қозғалыстардың және бірлестіктердің саяси бағыттарының қоғадық дамуға 

әсерін баяндауға тырысыңыз. «Нұр Отан» партиясының бағдарламасына 

талдау жасаңыз. 

- Тәуелсіздік алу кезеңінде мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту 

бойынша шаралар туралы айтып беріңіз (өзекті мәселелер, мемлекеттік 

басқару жүйесін жаңартудың негізгі бағыттары және оның іске асыру тетігі). 

- Қазақстанда неге президенттік басқару нысаны бар республикалық 

жүйе бекітілгенін түсіндіріңіз. Осындай басқару нысанын таңдаудың заңды 

негізі қандай? 

ҚР Президенті Н. Назарбаевтың билікті президент, үкімет және 

парламент арасында бөліп қарастыру қажеттігі туралы мәлімдемесін талдауға 

тырысыңыз. 

Екінші мәселені қарастыру кезінде:  

- «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңы (2015ж.) және жастар саясаты туралы «Қазақстан- 2020» даму 

бағдарламасы мен жастар ісі бойынша саясаттың негізгі бағыттарын 

қарастыра отырып, «жастар» терминінің мәнін және осы жас категориясына 

кімнің жататын қарастырудан бастау керек. Мемлекеттік жастар саясатының 

мақсаттары мен міндеттерін анықтау. 

- Жастардың құнды рухани, мәдени, кәсіби және физикалық дамуы 

үшін жағдайлар құруға, шешім қабылдау процесіне қатысуға, сәтті 

әлеуметтендіру және оның әлеуетін еліміздің әрі қарай дамуына бағыттауға 

бағытталған Қазақстан Республикасының қолданыстағы Заңының баптарын 

қарастыру. 

- Мемлекеттік жастар саясатының міндеттерін сипаттаңыз: жастардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау; жастарды еліміздің әлеуметтік-

экономикалық және қоғамдық-саяси өміріне тарту; азаматтықты тәрбиелеу 

және қазақстандық отаншылдық сезімін күшейту. 

Үшіншімәселені қарастыру кезінде: 

- Қазақстанның саясатында дін мәселесін ерекше назарда ұстап келу 

себебін айту керек.  

- Қазақстанның әлемдегі бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайтуға 

қосқан үлесндегі дінге деген қамқорлығын дәлелдеу керек.  

- Астанада әр үш жыл сайын әлемдік және дәстүрлі дін 

лидерлерінің съездері өтіп тұрады. I съезд -2003 жылы өтті, II съезд – 2006 

жылы, III съезд – 2009 жылы, ІVcъезд-1012 жылы,V съсзд-1015 өткізілсе 

бұларда қарастырылған мәселелерге талдау жасаған дұрыс.  
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- Форумға деген қызығушылық жылдан жылға өсіп келуінің себебін 

ашу керек.  

- Әлемдік және дәстүрлі дін лидерлерінің съезі конфессияаралық 

диалогтың басқа формаларымен салыстырғанда қандай ерекшеліктерге ие.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1)ҚР-ның саяси партиялары, қоғамдық қозғалыстар мен ұйымдарын 

жекелей атап көрсетіп, олардың қызметі мен «Нұр Отан» партиясының 

қызметін салыстырмалы түрде баяндаңыз? 

2) ҚР ҚР-ның жастар саясаты туралы заң мен «Қазақстан – 2020» даму 

бағдарламасын салыстырмалы түрде баяндаңыз? 

3) Дін тұту бостандығының заңмен қамтамасыз етілуін және 

Қазақстандағы конфессияаралық келісімнің мәнісін түсіндіріңіз? 

 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар 

1. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и 

томах. 4 т. - Алматы, 2010. На казахском и русском языках. 

2. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2016. 

3. Қазақстан тарихы. Оқу құралы (Құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., 

Раджапов А., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) - АУЭС. - 2014. 

 

Дереккөздер мен зерттеулер 

1. Булуктаев Ю.О. Партийно-политическое строительство в 

Республике Казахстан (1991-2012 гг.). Становление многопартийности. 1990-е 

гг. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2012. 

2. Кови Стивен Р., Жасампаз жандардың 7 дағдысы: Тұлғаны 

дамытудың тегеурінді тетіктері / Р. Кови Стивен. - Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы, 2018. - 352 б. - (Рухани жаңғыру: Жаңа гуманитариялық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

3. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. - Алматы, 1998. 

4. Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. -Караганда, 2006. 

5. Назарбаев Н.А. Сындарлы он жыл. - Алматы, 2003. 

 

12-тақырып. Тарихи зерденіңсақталуы - тұлғаның сана- сезімінің 

негізі мен қазақстандық бірігейліктің дамуы ретінде 
 

1 Ұлт тарихын оқып үйренудегі жаңа талаптар. Ұлт тарихындағы 

«ақтаңдақтарды» жою шаралары. 

2 ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Тарих толқынында» еңбегінде 

ұлттық тарихты зерделеу. 



29 

3 Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасы. 

«Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақаласының негізгі 

тұжырымдары. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: «ақтаңдақтар», «Мәдени мұра», 

тарихи сана, халық санасын тарих арқылы тәрбиелеу, «арнайы қоймалар», 

тұжырымдама, зерде, тарих толқыны, «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру», 

«Ұлы дала». 

Сабақтың мақсаты:Ұлт тарихындағы «ақтаңдақтарды» жою отырып, 

әлемге тарап кеткен тарихи мұралар мен деректерді жинастырумен бірге, ел 

ішінде тарихи саналылықты орнықтыру мәселесі мақсат етіледі. 

 

Әдістемелік нұсқаулар 

 

Бірінші мәселе бойынша: 

- Ұлт тарихын оқып үйренудегі жаңа талаптар мен ұлт тарихындағы 

«ақтаңдақтарды» жою шараларының мемлекеттік деңгейде жүзеге асырылу 

мәселелеріне тоқталыңыз. 

- Қазақ тарих ғылымының өзге ғылымдар сияқты, үстіміздегі ғасырда 

тың бағытта зерттеулер жүргізу арқылы жаңа серпіліске ие болуының мәніне 

көңіл бөлу жағы талап етіледі; 

- сан мыңдаған оқиғаларды жадында сақтай жүріп, тарихымыздың 

санадан өшпеуін түсіндіру керек; 

- Кеңестік жүйе заманында қазақ тарихы біртұтас орыс халқы 

тарихының құрамдас бөлігіне айналып кетуінің құпиясын ашу керек; 

- Өткен ғасырдың 90-жылдардың бас кезеңінде өздерінің жаңа 

ойларымен көпшілікке танылған тарихшыларының атын атап, олардың 

еңбектеріне қысқаша сипаттама берген дұрыс; 

- Н.Ә. Назарбаевтың 1999 жылы жарық көріп, маңызды оқиғаға 

айналған «Тарих толқынында» атты еңбегінде Қазақстандағы тарихи үдеріс 

ұлттық тұрғыдан қандай мәселелердің бетін ашып берді, осыны жіктеп беру 

талап етіледі. 

Екінші мәселе бойынша: 

- Ұлттық тарих мәселелеріне арналған «Тарих толқынында» 

кітабындағы Қазақстан халқын тарихи отаншылдыққа тәрбиелеудегі басыңқы 

рөлін көрсетіңіз. 

- Елбасының тарихымызға қатысты «Қазақ хандығы – ұлттық 

мемлекеттігі құрылуының алғашқы қадамы» деп берген бағасын ашып 

көрсету керек.  

- Н. Назарбаевтың еңбектерінде Қазақ хандығының пайда болуының 

тарихи алғышарттары мен қазақ халқының бірігу мәселесінің көкейкесті 

мәселеге айналу жағын талдаңыз.  

- Қазақ хандығы мемлекеттік қызметінің тарихы бойынша жаңа 

зерттеулерді қарастырыңыз және салыстырыңыз. 
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Үшінші мәселе бойынша: 

-Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

бойынша Қазақстанның басты мақсатын баяндау талап етіледі; 

- Шығыстық және батыстық жаңғырудың ерекшеліктерін айту керек; 

- Рухани жаңғырудағы Елбасы көрсеткен басты бағыттарды атап 

көрсетіп, оның шындығына көз жеткізе білу; 

- Елбасының мақаласында айтылғандай, рухани жаңғыруға бөгет 

болатын факторларды білу талап етіледі, 

- Рухани жаңғыруда айтылғандай, таяу болашақтың міндеттерін көрсете 

отырып, «Қазақстандағы 100 жаңа есім» Жобасының мәнін және «Туған жер» 

бағдарламасының аясында жүргізілетін жұмыстардың ауқымын білу керек. 

«Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақаласының негізгі 

тұжырымдарының өркениет мәселесіндегі мәнін ашып көрсетіңіз.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Ұлт тарихын оқып үйренудегі жаңа талаптарын өз сөзіңізбен 

баяндаңыз?  

2) Ұлт тарихындағы «ақтаңдақтарды» жою шаралары қалай іске 

асырылып жатыр? 

3) Н.Ә. Назарбаевтың «Халық тарих толқынында» бағдарламасының 

Қазақстан халқының тарихи отаншылдығын тәрбиелеудегі рөлін сипаттап 

беріңіз. 

4) Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен 

«Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақаласының негізгі 

тұжырымдарына ұлттық танымдық және әлем көкжиегінен қандай бағалар 

беріліп жүр? 

 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар 

1. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и 

томах. 4 т. - А.,2010.На казахском и русском языках. 

2. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. -

Алматы, Қазақ университеті, 2016. 

3. Қазақстан тарихы. Оқу құралы (Құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., 

Раджапов А., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) - АУЭС- 2014. 

 

Дереккөздер мен зерттеулер 

1. Токаев К.К. Под стягом независимости: Очерки о внешней политике 

Казахстана. – Алматы, 1997. 

2. Кови Стивен Р., Жасампаз жандардың 7 дағдысы: Тұлғаны 

дамытудың тегеурінді тетіктері / Р. Кови Стивен. - Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы, 2018. - 352 б. - (Рухани жаңғыру: Жаңа гуманитариялық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 
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3. «Қазақ хандығы мыңжылдықтар тоғысында:тарихи сабақтастық және 

қазіргі кезең» тақырыбындағы Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияның материалдары, том 1. - 29-30 мамыр 2015 ж. –«Тараз 

университеті» баспасы, 2015; Университет тынысы.-М.Х. Дулати атындағы 

Тараз мемлекеттік университеті. - мамыр 2015 жыл; Наследие предков 

экспедиция завершила работу.- Знамя труда.-Жамбылская областная газета 

четверг, 8 октября 2015 года; Тамыры терең, тарихы тұнық қазақ елі.- 

Университет тынысы.-М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 

университеті.- 7 қазан 2015 жыл. 

4. Turk Dunyasi Egitim, Kultul ve Birliktelik Calistayi. Workshop for 

Education, Culture and Solidarity in Turkish World 30 July – 3 August. 

5.www.akorda.kzВыступление Президента Казахстана Н.Назарбаева на 

торжественном собрании, посвященном 550-летию Казахского ханства. 

6.Тойнби А. Постижение истории. - Москва, 1991. 

7. Жәлел Айдарханұлы. Албандар. Ел мен Жер Тарихи-таным кітабы. – 

Алматы, 2012.-16 б. 

8. Turk Dunyasi Egitim, Kultul ve Birliktelik Calistayi. Workshop for 

Education, Culture and Solidarity in Turkish World 30 July – 3 August. 

 

13-тақырып. Әлемдік және аймақтық мәселелерді шешудегі 

Қазақстан Республикасының қызметі 

 

1 Жаңа геосаяси жағдайдағы Қазақстан Республикасының бағыты – 

халықаралық қатынастарда қауіп-қатерді болдырмауға ұмтылу. ҚР бітімгерлік 

миссиясы. 

2 Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалығы және оның нәтижелері. Қ.К. 

Тоқаевтың БҰҰ-ғы қызметі. 

3 Біртұтас экономикалық кеңістік құру идеясы және Қазақстанның 

Еуразия экономикалық одағына кірудегі нәтижелері мен кемшіліктері. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: Жаңа геосаяси жағдай, ҚР-ның 

бітімгерлік миссиясы, ЕҚЫҰ, Біртұтас экономикалық кеңістік құру идеясы, 

Еуразия экономикалық одағы, G20 Саммиті, этностық жағынантуыс елдер, 

БҰҰ Бас Ассамблеясы, Шанхай бестігі, НАТО, АСЕАН, ЕҚЫҰ. 

 

Сабақтың мақсаты: Жаңа геосаяси жағдайдағы Қазақстан 

Республикасынының сыртқы саясаттағы ұстанған бағытын анықтау 

барысында, оның Батыс пен Шығыс мәдениаралық және өркениетаралық 

диалогты дамытуға қосқан үлесін Н.Ә. Назарбаевтың «Әлем. XXІ ғасыр» - деп 

аталатын Манифесіне сүйене отырып, елімізді дүние жүзі таныған мемлекет 

ретінде көрсету. 
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Әдістемелік нұсқаулар 

 

Бірінші мәселе бойынша: 

-Қазақстанның сыртқы саясатындағы басты мақсатын ашу; 

- Халықаралық қатынастарда қандай қауіп-қатерлер бар және оны 

болдырмаудағы Қазақстанның бітімгерлік миссиясын Сирия елінде болған 

жағдайлармен байланыстырып қарастыруға көңіл бөлу; 

- Елбасы өзінің 2017 жылға арналған Жолдауында қазіргі заманғы 

адамзаттың лаңкестік әрекеттердің белең алуымен бетпе-бет келуіне 

алаңдаушылық білдірсе, оларға қарсы күрес жүргізу ісі қандай жолдармен 

болатындығына көңіл бөлген дұрыс. 

Екінші мәселе бойынша: 

-Қазақстан ЕҚЫҰ-ға төрағалығына қалайша қол жеткізді және оның 

маңыздылығы мен нәтижелеріне көңіл бөліп, Қ.К. Тоқаевтың БҰҰ – ғы 

қызметінің ауқымына баға беру талап етіледі; 

- Қазіргі президент Қ.К. Тоқаевтың дипломатиялық қызметіндегі 

жетістіктерді атаған дұрыс; 

- Қазақстан Республикасының қазіргі таңдағы ел аралық бітімгерлік 

миссиясына тоқталу керек. 

Үшінші мәселе бойынша: 

-Біртұтас экономикалық кеңістік құру идеясының мәні талдау; 

- Бұрынғы Қазақстан басшысының Еуразия экономикалық одағын 

ұйымдастырудағы бастамшылдығын баяндау; 

- Еуразия экономикалық одағына кірудің нәтижелері қарастыру; 

- Еуразия экономикалық одаққа мүше болудағы кемшіліктерді жіктеу; 

- Еуразия экономикалық одаққа Қазақстан халының және әлемдік елдер 

тарапынан көзқарастың мазмұны; 

- Беларуссиядағы кейінгі болған президенттік сайлаудың біздің елге 

ықпалы қандай болмақ деген мәселелер қаралуы тиіс. 

 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар: 

1 Аминов Т.М. Қазақстанның қазіргі заман  тарихы. – А., 2016. 

2 Қазахстан тарихы (көне дәуірден бүгінге дейін). 5- томдық.-А.,2000. 

3 Қазіргі Қазақстан тарихы. Под ред Б.Ғ.Аяған. - Алматы, 2010. 

4 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. 4 кітаптан тұратын оқулық. -Алматы, 

Қазақ университеті, 2016. 

5 Қазақстан тарихы. Оқу құралы (Құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., 

Раджапов А., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) - Алматы, 2014. 

 

Дереккөздер мен зерттеулер 

1. Токаев К.К. Под стягом независимости: Очерки о внешней политике 

Казахстана. – Алматы, 1997. 
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2. Кови Стивен Р., Жасампаз жандардың 7 дағдысы: Тұлғаны 

дамытудың тегеурінді тетіктері / Р. Кови Стивен. - Алматы: Ұлттық аударма 

бюросы, 2018. - 352 б. - (Рухани жаңғыру: Жаңа гуманитариялық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

3. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі – Мәңгілік 

Елдің Ұлы тарихы. Тәуелсіздік күніне орай салтанатты шарада сөйлеген сөзі. - 

Егемен Қазақстан, 16 желтоқсан 2014 ж.  

4. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 

реформалар, даму. Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы Н.Ә. 

Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2015 жылғы 30 қараша. – Егемен 

Қазақстан, 1 желтоқсан 2015 ж.  

5. Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. - Алматы: «Атамұра», 2003.  

6. Назарбаев Н.А. На пороге ХХІ века. – Алматы: «Өнер», 1996.  

7. Назарбаев Н.А. Ғасырлар тоғысында. – Алматы: «Өнер», 1996.  

8. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы. – Астана, 2007. 

9. Назарбаев Н.А. Стратегия независимости. – Алматы, 2003.  

10. Назарбаев Н.А. Без правых и левых. - Москва, 1991. 

 

14-тақырып. Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесіне 

Тұңғыш Президенттің қосқан үлесі 

 

1 «Әлем эпицентрі» атты кітабындағы қазіргі заман мәселелерінің 

ұлттық қауіпсіздік пен территориялық тұтастық мәселесіне әсері. 

2 Н.Ә. Назарбаевтың «Сындарлы он жыл» атты еңбегіндегі терроризм, 

аймақтық қауіпсіздік және олармен күресу мәселелері. 

3 Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның даму жолы» еңбегіндегі 

фундаменталды саяси және әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, ұлтаралық 

және дінаралық келісім. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: Эпицентр, ұлттық қауіпсіздік, 

территориялық тұтастық, терроризм, аймақтық қауіпсіздік, сындарлы, 

ұлтаралық және дінаралық келісім, діни фундаментализм, ислам экстремизмі 

мен терроризмі, сепаратизм, Антитеррористік коалиция, «Шығыс 

Түркістандағы Халықаралық Азаттық Комитеті», «Ұйғырстанның азаттығы 

үшін Ұйым», «Терроризиммен күрес туралы» Заң.  

 

Сабақтың мақсаты: Тұңғыш Президенттің мемлекеттік басқару теориясы 

мен тәжірибесіне қосқан үлесін көрсетуге байланысты оның осы мәселеге 

қатысты еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы ең бір күрделі де қиын кезде 

жазылған кейбір еңбектерінің мазмұнын ашу. 
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Әдістемелік нұсқаулар 

 

Бірінші мәселе бойынша: 
- Шынында, Нұрсұлтан Назарбаевтың «Әлемнің эпицентрі» 

кітабындағы батыл әрі дұрыс шешімі біздің еліміздің болашақ дамуына 

бастайтын жол екендігін дәлелдеу керек; 

- Бұрынғы Президент «Әлемнің эпицентрі» кітабында 10 жыл өткеннен 

кейін бұл туралы былай деп еске алады. Ол: «Тек беделді түсініктерді негізге 

ала отырып ядролық қаруды сақтағанда, біз әлемдегі ең үздік бес 

стратегиялық державаға кіре аламыз және бір мезгілде тағдырдың 

көшбасшысы бола алатынбыз, оның өлтіретін атомдық арсеналының күшін 

көрсете білетінбіз. Бірақ, ішкі ойлар мен сыртқы жағдайлар бізді осы 

«ядролық» жолды ұстануға мәжбүр ете алмайды. Бүгінде, шамамен он жыл 

өткеннен кейін, мен шешіміміздің дұрыстығына және тарихи маңыздылығына 

көбірек сенемін»-десе, осы сөздің астарындағы ой-пиғылдардың байыбына 

баруға тура келеді; 

- Студентке егер Қазақстан, ақыл-парасат пен оқиғалар логикасына 

қарсы шығып, көп қасірет тартқан өз жерінде адамзаттың үмітін үзетін аса 

қауіпті қаруды қалдырған жағдайда мемлекет басына қандай саяси, 

экономикалық, экологиялық және азаматтық апаттардың төнетінін елестетіп 

көріп, оны баяндай білу керектігі талап етіледі. 

Екінші мәселе бойынша: 

 -Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың» «Сындарлы он жыл» 

кітабында Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясаты, жаһандану, 

есірткі бизнесі, қауіпсіздік, Каспий аймағы, халықаралық құқық, жікшілдік 

саласында соңғы 10 жылда әлемде және Қазақстан Республикасында болған 

жағдайлары мен өзгерістері туралы айтылса, студентке бұлардың 

әрқайсысына толық тоқталу талап етіледі;  

- Терроризм дегеннің не? Терроризмге кім мүдделі? Терроризимнің 

мақсаты қандай? деген сұрақтарға жауап берген дұрыс; 

- «Сындарлы он жылда» қандай фундаменталды саяси және әлеуметтік-

экономикалық өзгерістер болды, міне осы мәселені қысқаша түсіндіру керек;  

- Қазақстандағы ұлтаралық және дінаралық келісім, діни 

фундаментализм, ислам экстремизмі мен терроризм туралы айту керек; 

- автор деректі материалдар негізіндегі еңбегінде ХХІ ғасырдың 

басындағы ұлттық және мемлекеттік қауіпсіздікке төнетін барлық қауіп-

қатерлерге жан-жақты баға берсе, студент осы берген бағаның мән-жайын 

баяндауға қабілетті болуы керек. 

Үшінші мәселе бойынша: 

- Елбасының «Қазақстан жолы» кітабы Қазақстанның қазіргі тарихының 

аса күрделі де жарқын сәттерін баяндаса, студенттен тоғыз тараудың 

әрқайсысы бойынша тәуелсіз жас мемлекетіміздің қалыптасу жолындағы 

айшықты қадамдарын ашып көрсету талап етіледі; 
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- Бұл еңбек Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын жасау 

жөніндегі жұмыс, қазіргі қолданыстағы Конституцияны қабылдау үрдісі, 

мұнай-газ ресурстарын игеруді бастау, ұлттық валютаны енгізу және табысты 

банк жүйесін құру туралы жазылса, студенттен бұлардың әрқайсысына 

қысқаша талдау жасау қажет; 

- Кітаптың жекелеген тарауларында жекешелендіру мен жер 

реформасын жүргізу үрдісі әңгімеленесе, сондай-ақ елорданы Астанаға 

көшіру және Қазақстан азаматының тұңғыш ғарышқа ұшыру туралы айтылса, 

студенттен бұл мәселелердің маңызын айтқан дұрыс. 

- Кітап тұңғыш Президенттің ел жастарына арнаған үндеуі түрінде 

ойластырылған.Сондықтан автор бұл кітаптың Қазақстан көшбасшыларының 

жаңа буыны үшін қолдан түсірмейтін құрал болатынын түсініңіз. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Тұңғыш Президенттің өтпелі кезеңдегі мемлекеттік басқару теориясы 

мен тәжірибесіне қосқан үлесін қысқаша сипаттап беріңіз. 

2) Қарастырылатын мәселелер бойынша біз көрсеткен негізгі терминдер 

мен түсініктердің мазмұнын ашу қажет. 

3) «Әлем эпицентрі» атты кітабындағы қазіргі заман мәселелерінің 

ұлттық қауіпсіздік пен территориялық тұтастыққа қатысты жақтарын талдап 

беріңіз. 

4) Н.Ә. Назарбаевтың «Сындарлы он жыл» атты еңбегінде айтылған 

терроризм, аймақтық қауіпсіздік және олармен күресу мәселелері біздің 

елімізде қандай жолдармен іске асырылып жатқанын баяндаңыз. 

5) Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның даму жолы» еңбегіндегі 

фундаменталды саяси және әлеуметтік-экономикалық өзгерістер деп 

отырғаны шын мәнінде қандай өзгерістер? 

6)«Қазақстанның даму жолы» еңбегіндегі ұлтаралық және дінаралық 

келісім дегенде, Елбасы бұны шешу жолдарын қалай көрсеткен және оның 

бүгінгі таңда қоғамдық дамудың тәжірибесінде іске асырылған түрлері бар-

ма? 

Әдебиеттер 

 

Оқулықтар: 

1 Аминов Т.М. Қазақстанның қазіргі заман  тарихы. – А., 2016. 

2 Қазахстан тарихы (көне дәуірден бүгінге дейін). 5- томдық.-А.,2000. 

3 Қазіргі Қазақстан тарихы. Под ред Б.Ғ.Аяған. - Алматы, 2010. 

4 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. 4 кітаптан тұратын оқулық. -Алматы, 

Қазақ университеті, 2016. 

5 Қазақстан тарихы. Оқу құралы (Құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., 

Раджапов А., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) - Алматы, 2014. 

 

Дереккөздер мен зерттеулер 

1. Назарбаев Н. Ә. Әлемнің эпицентрі. - Алматы. 1997. 
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2. Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл. – Алматы, 2003. 

3. Назарбаев Н. Ә. Қазақстан жолы. - Астана, 2007. 

4. Токаев К.К. Под стягом независимости: Очерки о внешней 

политике Казахстана. – Алматы, 1997. 

5. Кови Стивен Р., Жасампаз жандардың 7 дағдысы: Тұлғаны 

дамытудың тегеурінді тетіктері / Р. Кови Стивен. - Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы, 2018. - 352 б. - (Рухани жаңғыру: Жаңа гуманитариялық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

 

15-тақырып. Астана - Қазақстанның жаңаруының, оның көп ұлтты 

халқының қалыптастырушы энергиясының символы 

 

1 «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының мәні мен маңызы, тарихи 

сабақтастығы. 

2 Қазақстан тәуелсіздігі және Астананың бүгінгі бейнесі. 

3 Елбасының «Тәуелсіздік дәуірі» атты еңбегінің негізгі құндылықтары. 

Ортақ болашағы бар ұлттың қалыптасуы. 

 

Негізгі терминдер мен түсініктер: «Мәңгілік Ел», ұлттық идея, 

Қазақстан халқы Ассамблеясы, отаншылдық, тәуелсіздік, ұлттық бірлік, 

ұлттық сана-сезім, ұлттық бірегейлік, ұлттық құндылықтар. 

 

Сабақтың мақсаты: «Мәңгілік ел» түсінігінің тарихи мәнін ашу. Барлық 

қазақстандықтарды біріктіретін және еліміздің келшегінің іргетасын қалайтын 

басты құндылықтарды анықтау. 

 

Әдістемелік нұсқаулар 
 

Бірінші мәселені қарастыру кезінде:  

-  Бірінші кезекте «Мәңгілік Ел» түсінігінің тарихи мәнін ашып көрсету 

керек;  

- Елбасы 2014-ші жылдың 17- ші қаңтарында жариялаған кезекті 

Жолдауында: « Мен «Мәңгілік Ел» ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары- 

«Қазақстан 2050» Стратегиясының түп қазығы етіп алдым» десе, студентке 

«Мәңгілік ел» ұғымының жасампаздығын ашуға тура келеді; 

- «Мәңгілік ел» идеясының маңызын көрсеткенде, рухани мәселенің 

ұлттық ерекшеліктеріне басым баға берген жөн; 

- Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінің Қазақстан жерін мекендеген 

байырғы ари, сақ, үйсін, түркілердің тұрмысымен қаншалықты байланысы 

болғанын нақты мысалдамен көрсеткен дұрыс;  

- «Мәңгілік ел» идеясы негізіндегі шоғырландырушы құндылықтарды 

көрсету; 
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- «Мәңгілік ел» идеясының өміршеңдігіне азаматтық теңдік, еңбек-

сүйгіштік, адалдық, ғылымдылық, білім, зайырлы ел – толерантты ел сияқты 

факторлар кірсе, бұл факторлардың маңыздылығын ашып берген дұрыс;.  

- «Мәңгілік ел» идеясын зерттеу кезінде Қазақстанның көп ұлтты 

мемлекеттілігін сақтап, 1995 жылдан бері барлық ұлттың мүддесін нығайтқан, 

қай ұлтқа жататынына қарамастан азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарының мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз етуге тырысып келе 

жатқан Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмысына баса назар аудару керек.  

Екінші мәселе бойынша: 

- 1990 жылы 25 қазандағы республиканың Жоғары Кеңесі қабылдаған 

Қазақ КСР- інің мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияның маңызына 

тоқталу керек; 

- 1978 жылғы Қазақ КСР Конституциясы мен 1990 жылы 25 қазандағы 

республиканың Жоғары Кеңесі қабылдаған Декларацияның айырмашылығын 

көрсету керек; 

- 1990 жылдың 24-ші сәуірінен бастап енгізілген Президенттік билік 

иниституты мен қазіргі Президенттік билік иниституты арасындағы 30 

жылдағы өзгерістерге сипаттама берген дұрыс; 

- Қазақстанның жаңару символы болып отырған қазіргі Нұр-Сұлтан 

қаласының көп ұлтты халықтың да өзара түсінісу символы болып отырған 

рөлін ашу керек; 

- Қазақстанның бұған дейінгі астаналарының орналасу жағдайы мен 

олардың тарихи рөліне тоқталып, қазіргі астананың маңызына тоқталу керек; 

- Жаңа астананың ғажайып архитектурасын оның экономикалық дамуы 

мен инфраструктурасын, қазіргі ҚР-ның тұрпатын тұтас бейнелейтін Астана 

жол картасын, астананың әлеуметтік-эканомикалық зонасына жататын жаңа 

жобаларды рет-ретімен баяндау талап етіледі. 

Үшінші мәселе бойынша:  

- мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыруда, республикада қоғамдық-

саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуде және ұлтаралық қатынастар саласында 

қоғамның мемлекеттік және азаматтық институттарының өзара әрекет ету 

тиімділігін арттыруда  Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмысын талдаңыз. 

- ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Жолдауында айтылған мына 

сөздердің маңыздылығын ашу: «Біз, қазақстандықтар, бірегей халықпыз! 

Және біз үшін ортақ тағдыр – бұл біздің Мәңгілік Ел, біздің қадірлеуге 

тұрарлық және ғұлама Қазақстан! «Мәңгілік Ел» – бұл біздің жалпы 

қазақстандық үйіміздің мемлекеттік идеясы, арғы аталарымыздың арманы». 

26 жыл егеменді даму ішінде қазақстандықтарды біріктіретін және еліміздің 

болашағының тірегін құрайтын бас құндылықтар пайда болды. Бұл 

құндылықтар уақытпен сынауды өткен Қазақстан жолының тәжірибесі». 

- Елбасының «Тәуелсіздік дәуірі» атты еңбегінің еліміздің әлеуметтік-

эканомикалық және саяси – рухани жағынан дамытудағы негізгі 

құндылықтарын атап көрсете отырып, ортақ болашағы бар ұлттың 

қалыптасуын қандай мағынада түсінуге болатынын ашып беру талап етіледі. 
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Бақылау сұрақтары: 

1) «Мәңгілік ел» идеясының негізіндегі қандай ортақ құндылықтарды 

ерекше атауға болады? 

2) Орталықтың Алматыдан Ақмолаға көшірілуінің мәнісін түсіндіріңіз? 

3) Астананың аты не себепті қайта ауыстырылды? 

4) Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылу мәні неде және ол бүгінде 

жергілікті халықтың сенімінен шығып жүр ме? 

5) Тәуелсіздік алғаннан кейінгі алғашқы жылдардағы болған 

қиындықтардың себебін және оны еңсерудегі жетістіктерді қалай түсіндірген 

болар едіңіз? 

6) Елбасының «Тәуелсіздік дәуірі» атты еңбегіндегі негізгі 

құндылықтарыды атап беріңіз? 

7) Қандай факторлар барлық қазақстандықтарды біріктіреді және 

еліміздің болашақ іргетасын құрайды? 
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