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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.

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  2  мәселесі  бойынша
дайындығы  тексеріледі,  соңында  жұмыс  нәтижелері  бойынша  қорытынды
баға  қойылады.  Берілген  жауапқа  баға  қоюдың  критерийлері:  біріншіден,
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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
екі  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 заманғы 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 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  заманғы  тарихы»  пәні  бойынша  Мемлекеттік
емтиханға жіберіледі.

  «Қазақстанның қазіргі заманғы 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. 

I- бөлім.  Қазақстан  тәуелсіздікке барар жолда:   даму фазалары мен
ұлттық құрылыс идеялары
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1-тақырып.   Қазақ  мемлекеттілігі  эволюциясының  тарихи
бастаулары

1. Қазақ этногенезі (Қазақ халқының қалыптасу кезеңдері). «Қазақ» этнонимі
2. Қазақ хандығының құрылуы, дамуы және құлдырау кезеңдері

Негізгі  терминдер  мен  түсініктер:  этнос,  этногенез,  қазақ  халқы,
этноним,  мемлекеттілік,  хандық,  «Дешті  қыпшақ»,  Моғолстан,  хан,  сұлтан,
көшпенді, даму, тарихи алғышарттар, саяси топтар, өкімет органдары.

Сабақтың  мақсаты:  қазақ  халқының  этногенезінің  үрдісін,  қазақ
халқының негізгі қалыптасу кезеңдерін қарастыру; Қазақ хандығының пайда
болуының  саяси,  әлеуметтік-экономикалық  алғышарттарын  егжей-тегжейлі
қарастыру.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016. 
2 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. -Алматы, Қазақ

университеті, 2016.
3 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
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.У., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) .- АУЭС, 2014.
6 Джагфаров  Н.Р.,  Утегалиев  А.Д.,  Кабдушев  Б.Ж.  Монголо-Татарское

нашествие. Территория Казахстана в составе Монгольской империи / Учебное
пособие. - Алматы, АУЭС, 2017.

Қосымша әдебиеттер 
1 Абусеитова  М.Х.,  Баранова  Ю.Г.  Письменные  источники  по  истории  и

культуре Казахстана и Центральной Азии в XIY-XYIII вв. - Алматы, 2001.
2 Адильгереев Х.М.  К истории образования казахского народа /  Вестник АН

КазССР, 1951. - №1 (70).
3 Бромлей Ю.В. Очерки теории Этноса. - М., 1983.
4 Вельяминов–Зернов  В.В.  Исследование  о  касимовских  царях  и  царевичах.-

Ч.2. – Спб., 1864.
5 Ирмуханов Б.Б. К вопросу о происхождении казахского народа (дооктябрьская

историография). - А., 2008. - С. 288.
6 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 2 т. -

А., 1998. На   казахском и русском языках.
7 Исмагулов  О.  Население  Казахстан  от  эпохи  бронзы  до  современности.  -

Алма-Ата, 1970.
8 Кәрібаев Б. Қазақ этнонимі туралы // Алаш. №1 (16). - 2008. – Б. 126-140.
9 Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының құрылу тарихы. – А., 2015.
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10 Мухаммед Хайдар  Дулати. Тарих-и Рашиди. - А., 2003.
11 Материалы  по  истории  казахских  ханств  XV-XVIII вв.  (извлечение  из

персидских и тюркских сочинений). - Алма-Ата, 1969.
12 Пищулина  И.А.  Юго-Восточный  Казахстан  в  сер.  XIY-начале  XYI вв.  -А.,

1977.
13 Султанов Т.И. Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз хана. - А., 2001.
14 Тынышпаев М.   Материалы к  истории киргиз-казакского народа.  -Ташкент,

1925.
15 Шакарим  Кудайбердиев.  Родословная  тюрков,  киргизов,  казахов  и  ханских

династий. - А., 1990.
16 Этнические процессы в современном мире. - М., 1982.
17 Отдел древней и средневековой истории Казахстана.  http://kazhistory.narod.ru/

otdel_ dr.thml.
18 Центральноазиатский  исторический  сервер  -  Библиотека.  http://www.

Kyrgyz.ru.
   
Әдістемелік нұсқаулар
 
Бірінші мәселені қарастыру кезінде: 

-  ХІ-ХІІ ғасырларда этногенез үрдісіне назар аудару. Бұл әртүрлі этникалық,
тілдік, нәсілдік және мәдени элементтердің қарқынды бөліну, қосылу, ажырау,
бүліну, бірігу  және  алмасу  кезеңі  болды,  бұл  әрине,  Қазақстан  аумағында
халықтың бірігу процесін кідіртті;

- қазақ  халқының  этногенезін  халықтың  шығу  тегінің  екі  басты  –
лингвистикалық және антропологиялық қырларына назар аударып, қарастыру
керек;

- қазақ халқының түрлі этногенез теориясын, қазақ жүздерінің шығу мәселесін
қарастырыңыз;

- студент қазақ халқының пайда болуының тарихи алғышарттарын, оның негізгі
қалыптасу  кезеңдерін  және  оның  құрамына  кірген  этникалық  құрамдас
бөліктерін білуі тиіс.       

Екінші мәселе бойынша:
- XV ғасырдың 50-жж. екінші жартысында Керей және Жәнібек сұлтандарының

қоныс  аударуы Қазақ  хандығының  құрылуына  көмектескен  саяси  оқиғалар
тізбегінде маңызды буын болды; 

- қазақ  хандығының құрылуы Керей  мен Жәнібектің  қоныс аударуымен ғана
байланысты  болмай,  орта  ғасырлық  Қазақстанның  барлық  шаруашылық,
әлеуметтік,  саяси  дамуымен  шарттастырылды.  Студенттер  қазақ  мемлекеті
құрылуының тарихи және  әлеуметтік-экономикалық алғышарттарын түсінуі
тиіс;

- дереккөздерді  жан-жақты  зерттеу  негізінде  тарихи  фактілерге  талдау  мен
түсініктемелер беру, Қазақстан тарихында XV ғ. ортасы – XVІІІ г. басы: Қазақ
хандығының  құрылу,  даму  және  әлсіреу  кезеңіндегі  оқиғаларға  баға  беру
керек.
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Бақылау сұрақтары:

1) Қазақ  ұлтының  шығу  тегінің  көптеген  аспектілерінің  арасында  неге
антропологиялық және лингвистикалық аспектілерге ерекше көңіл бөлінеді?

2) Қазақтардың жүздерге бөлінуін қалай түсіндіруге болады?

3) Қазақ хандығының пайда болу алғышарттарына не себеп болды?

4) Неге бірқатар ғалымдардың пікірінше Ақ орда бірінші қазақ мемлекеті болып
саналады?

5) Қазақтардың әлеуметтік ұйымдасуының қандай ерекшеліктерін ерекше атап
көрсетуге болады?

2-тақырып.   Қазақстандағы  әлеуметтік-экономикалық  жағдай  –
тәуелсіздік үшін күрестің алғышарттары (XIX ғ. соңы – XX ғ. басы)

1. Дәстүрлі  қазақ  қоғамының  құлдырауы.  Шаруашылығындағы  өзгерістер.
Аграрлық қатынастардың шиеленісуі.

2. Қазақ жерінде өнеркәсіп ошақтарының қалыптасуы, ерекшеліктері және оның
отарлық сипаты. Транспорт. Сауда. Банк жүйесі. 

Негізгі терминдер мен түсініктер: шаруашылық, дәстүрлі шаруашылық,
қазақ  қоғамы,  аграрлық сектор,  өнеркәсіп,  көшпелі  шаруашылық,  көші-қон
саясаты, капиталистік қарым-қатынастар, капитал. 

Сабақтың  мақсаты:  Ресей  үкіметінің  империяның  ұлттық  шеткі
аймақтардағы экономикалық саясатының мәнін ашу және патшаның ауқымды
көші-қон саясатының салдарларын талдау.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016.
2 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 3 т. -

А., 2000.  На   казахском и русском языках.
3 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық.- Алматы, Қазақ

университеті, 2016.
4 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
5 История  Казахстана.Учебное  пособие  (составители:  Джагфаров  Н.Р.,

Кабдушев Б.Ж., Утегалиева А.Ж., Жуман С.).- АУЭС, 2014.
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6 Қазақстан тарихы. Оқу құралы (құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., Раджапов А.,
Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) .- АУЭС, 2014.

Қосымша әдебиеттер 
1  Абылхожин Ж.Б. Очерки социально–экономической истории Казахстана XX

века. – Алматы, 1997.
2 Баишев  С.Б.  Развитие  капитализма  в  России  и  его  влияние  на  экономику

Казахстана в пореформенный период. – Алма-Ата, 1982.
3 Бекмаханова  Н.Е.  Многонациональное  население  Казахстана  и  Киргизии  в

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

4 Галузо П.Г. Социальные отношения в казахском ауле и переселенческой
деревне Казахстана в начале XX века. - А., 1968. -150 с.

5 Игибаев С.К. Промышленные  рабочие  дореволюционного  Казахстана
(1861-1917 гг.). - А., 1991. -150 с.

6 Масанов Н.Э. Проблемы социально–экономической истории Казахстана
на рубеже XVIII – XIX вв. – Алматы, 1984.

7 Масанов  Н.Э.  Кочевая  история  казахов:  основы  жизнедеятельности
номадного общества. – М., 1995. 

8 Сулейменов Б.С. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети  XIX-
начала XX в. - А., 1963. - 411 с.

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.

11 Чуланов Г. Промышленность дореволюционного Казахстана.  - А., 1960.
-78 с.

12 Эгембердиев М.Ш.  Ресей  империясының Қазақстандағы орыстандыру
саясаты (ХІХ ғасырдың екінші  жартысы –  ХХ ғасырдың басы).  –А:  Қазақ
университеті, 2015. - 196 б.

   
Әдістемелік нұсқаулар 

Бірінші мәселе бойынша:
- ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысында  патша  үкіметінің  әкімшілік-аумақтық

реформаларының мәнін ашу керек. Бұл үшін келесі құжаттарды талдау керек:
Сырдария  облысында  1886 жылы,  Ақмола  және  Семей облыстарында  1889
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жылы, 1968 жылы «Жетісудағы шаруалардың көшіп-қонуы туралы уақытша
ережелері»;

- ірі  көлемдегі  столыпиндік аграрлық реформаны талдау, Столыпин аграрлық
реформасының мақсаттары мен міндеттерін ашып көрсету;

- патша  үкіметінің  көші-қон  саясатының  салдарларын  сипаттау:  қазақтарды
жаппай  жерсіз  қалдыру,  оларды  жоқшылыққа  ұшырату,  дәстүрлі
экономикалық  құрылымның  өзгеруі,  демографиялық  өзгерістер,  дәстүрлі
әлеуметтік-мәдени негіздердің өзгеруі, орыстандыру саясаты және т.б.

Екінші мәселені қарастыру кезінде:    
- Ресей  үкіметінің  империяның  ұлттық  шет  аймақтарындағы  экономикалық

саясаттың  өзіне  тән  ерекшеліктеріне  назар  аудару.  Өлкеге  капиталистік
элементтердің  ену  процесін,  Қазақстанның  жеке  аймақтарында  (Батыс,
Орталық, Шығыс) экономикалық мамандандыру нышандарының пайда болуы;

- даланы өнеркәсіптік игеруде темір жолдың (оның желілері,  ұзындығы және
т.б.),  сонымен бірге  сауда  және ақша айналымын белсендіруде  кредит-банк
мекемелерінің, қалалардың, жәрмеңкелердің  рөлін атап кету керек; 

- ұлттық  жұмысшы  табының  құрамы,  олардың  саны,  әлеуметтік  жағдайы
мәселелерін ашып көрсету.

Бақылау сұрақтары:

1) Ресей  империясы  Қазақстан  аумағында  қандай  отарлық  құрал-  әдістерді
пайдаланды?

2) ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысы  мен  ХХ  ғасырдың  басындағы  Қазақстанда
патша өкіметінің көші-қон саясатының маңызы неде?

3) Қазақстанда патша өкіметінің аграрлық саясатының ерекшелігі неде?

4) Қазақ  өлкесінде  өнеркәсіп  ошақтарының  қалыптасу  ерекшеліктері  қандай
болды?

5) ХХ ғасырдың басында Қазақстанды Ресей империясының отары ретінде не
сипаттайды?

3-тақырып.  Қазақстан  ХХ  ғасырдың  басында:  тәуелсіздік  үшін
күрес

1. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс: себептері, қозғаушы күштер, барысы және
негізгі кезеңдері. Қозғалыс көшбасшылары.
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2. Қазақтардың Қытайға (Құлжа өлкесі,  Қашқария)  жаппай иммиграциясының
алғашқы толқыны.

Негізгі  терминдер  мен  түсініктер:  ұлт-азаттық  көтеріліс,  көтерілістің
қозғаушы күштері, отарлық езгі, жердің тартып алынуы, салық, орыстандыру,
көтеріліс   ошақтары,  патша  үкіметінің  жарлығы,  «бұратаналарды
реквизиялау»,  либералдық-демократиялық  интеллигенция,  радикалдық
интеллигенция, жазалау шаралары, қазақтардың иммиграциясы.   

Сабақтың мақсаты: Қазақстанның ХХ ғасырдың басындағы әлеуметтік-
экономикалық  және  саяси  дамуын  талдау,  1916  жылғы  ұлт-азаттық
қозғалыстың  ерекшеліктерін  көрсету  және  қазақтардың  Қытайға  көші-
қонының толқынын сипаттау.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016. На каз. и русск. Языках.
2 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 3 т. -

А., 2000. На   казахском и русском языках.
3 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. - Алматы, Қазақ

университеті, 2016.
4 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
5 История  Казахстана.Учебное  пособие  (составители:  Джагфаров  Н.Р.,

Кабдушев Б.Ж., Утегалиева А.Ж., Жуман С.).-АУЭС, 2014.
6 Қазақстан тарихы. Оқу құралы (құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., Раджапов А.,

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

Қосымша әдебиеттер 
1 Асфендияров С.Д. Национально-освободительное  восстание  1916 г.  в

Казахстане. М. -А., 1958. -210 с. 

2 ҚаҺарлы 1916 жыл: (құжаттар мен материалдар жинағы) Грозный 1916-й год:
(сб. док.) – 1.- 423 б. - 2. т. 247 б. - Алматы: Казахстан, 1998.

3 Джангильдина А.Т. Некоторые  аспекты  национально-освободительного
движения 1916 года в Казахстане и Средней Азии //  Фемида.  -  2006. №2. -
С. 36-37.

4 История  Казахстана:  белые пятна:  сборник  статей  сост. Ж.Б. Абылхожин.  -
Алма-Ата: Казахстан, 1991. - 348 б.

5 Козыбаев  М.  Проблемы  методологии  историографии  и источниковедения
истории Казахстана: избранные труды / М.К. Козыбаев; сост. И.М. Козыбаев. -
Алматы: Гылым, 2006. - 272 с.
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6 Қазақ көтерілістері: Энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2014.

7 Мырзағалиұлы  М.  1916-1917жж.  Торғай  қазақтарының
көтерілісі. – А., 2005.

8 Мендикулова  Г.  Казахская  диаспора:  история  и
современность. – А., 2006.

9 Мендикулова  Г. История  миграций  между  Казахстаном и
Китаем в 1860-1960-е гг. - А., 2008.

10 Сапаргалиев Г. Карательная политика царизма в Казахстане. - А., 1966. -180 с.

11 Сулейменов Б.С. Восстание  1916  года  в  Казахстане  (причины,  характер,
движущие  силы)  /  Б.С. Сулейменов,  В.Я. Басин. -  Алма-Ата:  Наука,  1977.
-165 с.

12 Танекеев С.Н. 1916 жыл. Қарқара – Албан көтерілісі. – Алматы, 2002. - 400 б.

Әдістемелік нұсқаулар
 
Бірінші мәселе бойынша: 

- ХІХ  ғасырдың  аяғы  мен  ХХ  ғасырдың  басының  аралығында  еліміздің
экономикалық  даму  ерекшеліктеріне,  мемлекеттік  биліктің  құлдырай
бастауына, сыртқы саяси жағдайға назар аудару керек;

- бірінші  дүниежүзілік  соғыс  себептеріне,  Еуропада  ірі  мемлекеттер
арасындағы  геосаяси  қарама-қайшылықтардың  шиеленісуіне  басты  назар
аудару керек.  Ойланыңызшы, ХХ ғасырдың басында соғысты болдыртпауға
болатын  ба  еді?  Ресейдің  мақсаты  мен  соғыстың  Қазақстан  үшін  салдары
қандай болды?

- 1916  жылғы  ұлт-азаттық  қозғалыстың  ерекшеліктерін  көрсету  керек:
себептері, барысы және салдарлары; 

- қазіргі  заманғы  тарихнамада  ұлт-азаттық  көтерілістің  себептері,  қозғаушы
күштері, сипаты қалай көрсетілгенін түсіндіріңіз;

- ұлт-азаттық  қозғалыста  қазақ  интеллигенциясының  рөлі  мен  ұстанымын
сипаттап беру. Олардың екі қарсы топқа бөлінуі;

- қазақ  халқының  патша  үкіметінің  отаршылдық  саясатына  қарсы  күресте
ұлттық санасының көтерілуінде мерзімді баспасөздің рөлін қарастыру;

- Жетісу  және  Сырдария  облыстарында  көтерілістің  барысы  мен  негізгі
кезеңдерін ашып көрсету, Қарқаралы, Әулие ата және Шымкент уездеріндегі
оқиғаларды сипаттап беру, көтеріліс көшбасшылары Т. Бокиннің,                    Б.
Әшекеевтың, Ж. Мәмбетовтың, Ұ. Саурықовтың саяси портретін ашу;

- Торғай  ошағындағы  көтерілістің  жігерлі  және  көпшілік  сипатын   талдау,
негізгі  оқиғаларды  сипаттау,  көтерілісшілерді  армиясын  ұйымдастырудағы
сардарбек А. Имановтың рөлін көрсету; 
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- қазақ халқының таптық сана-сезімінің өсуіне тоқталу керек.  
Екінші мәселе бойынша:  

- жазалаушы  әскердің  ұлт-азаттық  қозғалысқа  қатысушыларды  да,  сонымен
бірге  бейбіт  тұрғындарды да  аямай жазалағанын  сипаттау. Көптеген  қазақ
және қырғыз ауылдары жойылып, көп адам шығынына ұшырады;     

- қазақтар  мен  қырғыздардың патша  үкіметі  әскерінің  жазалау әрекеттерінен
құтылу үшін орыс-қытай шекарасы арқылы Құлжа өлкесі мен Қашқариядан
қалай өтіп кеткенін қарастыру керек;    

- қытайлықтардың  өз  жағына  өткізгені  үшін  қойған  талаптарын,  табиғи
құбылыстар немесе көптеген қарақшылардың тонауын ашып көрсету.

Бақылау сұрақтары:

1) Бірінші дүниежүзілік соғыстың қазақ халқы үшін қандай салдарлары болды?

2) 1916  жылғы  ұлт-азаттық  көтерілістің  қандай  ерекшеліктерін  ерекше  атауға
болады?

3) Ұлт-азаттық  қозғалыста  қазақ  зиялыларының  рөлі  мен  ұстанымы  қандай
болды?

4) ХХ ғасырдың басында қазақ баспасөзінің ерекшелігі неде?

5) Жазалаушы  әскерлердің  көтерілісшілерді  жазалауы  қазақтар  үшін  немен
аяқталды?

6) Патша өкіметі армиясының жазалау шараларынан қашып құтылу үшін орыс-
қытай  шекарасы  арқылы  Құлжа  өлкесі  мен  Қашқарияға  өтіп  кеткен
қазақтардың тағдыры туралы не айтып бере аласыз?

 
4-тақырып.  Кеңестік  тоталитарлық  Қазақстанның  қалыптасуы:

сипаты, шаралары және салдарлары 

1. Білім беру жүйесі мен ғылымның дамуы. Ағарту саласындағы қайшылықтар
мен келеңсіздіктер. Жаппай сауатсыздықты жою үшін күрес.

2. Кеңестік  Қазақстанның  мәдениеті  мен  өнері.  Ұлттық  және  мәдени  негізін
жою.

Негізгі  терминдер  мен түсініктер:  білім беру, ғылым,  мәдениет, өнер,
мәдени  революция,  кеңестік  Қазақстан,  сауатсыздықпен  күресу,  араб
графикасы,  латын  графикасы,  кириллица,  ұлттық  және  мәдени  негіздер,
таптық-партиялық ұстанымын, реформа, тоталитарлық режим.
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Сабақтың  мақсаты:  Қазақстанда  білім  беру  жүйесін  құру  мен
қалыптастырудағы  ауқымды  жұмысты  талдау.  Бұл  ретте  процестердің
қоғамдық-саяси өмірде таптық, партиялық қағидаттар ретінде күрделілігі мен
қарама-қайшылығын  көрсету, мәдениет  саласында  большевиктік  идеяларды
күшейту қазақтар үшін ұлттық және мәдениет негіздерінің бұзылуы ретінде
рухани қасіретке айналды.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016. На   каз. и рус. языках.
2 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 4 т. -

А., 2010. На   казахском и русском языках.
3 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. -Алматы, Қазақ

университеті, 2016.
4 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
5 История  Казахстана.Учебное  пособие  (составители:  Джагфаров  Н.Р.,

Кабдушев Б.Ж., Утегалиева А.Ж., Жуман С.).- АУЭС, 2014.
6 Қазақстан тарихы. Оқу құралы (құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., Раджапов А.,

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

Қосымша әдебиеттер 
1 Абылхожин Ж.Б. Очерки социально–экономической истории Казахстана XX

века. – Алматы, 1997.
2 Асылбеков  М.-А.Х.,  Асылбекова  Ж.М.-А.  Социально-демографическое

развитие населения Казахстана в 1926-1936 гг. – 2016. – 146 б.
3 Ауанасова А.М. Национальная интеллигенция Туркестана в первой четверти

ХХ века. – Алматы: Қазақ университеті, 2001.
4 Байдильдина С.Х. Өнер-білім өрендері мен ошақтары. – Алматы, 2012. – 179

б.
5 Берлібаев Б.Т. ХХ ғасырға дейінгі ұлттық тарихи білімнің ғылыми теориялық

негіздері. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007. - 184 б.
6 Джагфаров Н.Р. Формирование режима личной, тоталитарной власти в стране

(1917-1930 гг.) - А., 2013.
7 Канапин А. Культурное строительство в Казахстане. – Алматы, 1964.
8 Козыбаев М.К. История и современность. – Алматы, 1990. 
9 Кунантаева  К.К.  Развитие  народного образования   в  Казахстане  (1917-1999

гг.): Учебное пособие. – Алматы, 1997.
10 Масанов  Н.Э.,  Абылхожин Ж.Б.,  Ерофеева И.В.  и  др.  История  Казахстана:

народы и культуры. – Алматы, 2000.
11 Салқынбек  Д.,  Кабдушев  Б.  Тұғыры  биік  тұлғалар.  Зерттеулер.  –  Алматы,

2011. - 204 б.
12 Сембаев А. И., Храпченков Г. М. Очерки по истории школ Казахстана (1900—

1917 жж.). - А., 1972. 27- 69-бб. 
13 Сембаев М. Культурная революция: мифы и реалии // Мысль. – 1993. – №3. 
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Әдістемелік нұсқаулар

Бірінші 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.

Екінші мәселе бойынша: 
- 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; 

- 20-30-шы  жылдары  жазушылар  мен  «зар-заман»  ақындардың  қызметін
реттейтін  партияның  бірқатар  қаулыларының  мәнін  ашу.  Партияның
шығармашылығында қарапайым еңбекшілердің ерен еңбегін ғана бейнелеген,
Сталин  мен  партияның  даналығы  және  жеңісін  жырлаған,   сонымен  бірге
революцияға  дейінгі  жазушылар  мен  ақындар  шығармашылығын  сынаған
мәдениет және өнер қайраткерлерінің шығармаларын қолдауы туралы айтып
беріңіз;

- қалыптасып  келе  жатқан  жаңа  мәдениеттің  қазақ  халқының  дәстүрлі
мәдениетін қалай ығыстырғанын айтып беріңіз.  Көптеген халық дәстүрлері,
әдет-ғұрпы  қалыптасып  келе  жатқан  қазақ  социалистік  мәдениетінің
құрылымына  кірмеді,  оған  қазақтар  мен  олардың  ата-бабаларының
мәдениетінде маңызы зор Наурыз күнтізбелік мерекесі жатады. 

Театрларды,  халық  аспаптары  оркестрін,  мұражайларды,
киностудияларды,  кинотеатрларды,  құру, мәдени-ағарту  мекемелерінің  өсуі,
1936  жылы  Мәскеу  қаласында  қазақ  мәдениеті  онкүндігінің  өткізілу
мәселелерін қарастырыңыз.

Бақылау сұрақтары:

1) 1920-1930  жж.  Қазақстан  білім  беру  саласында  қандай  жетістіктерге  қол
жеткізді?
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2) 1920-1930  жж.  білімді,  мәдениетті  және  ғылымды  дамытуда  қазақ
зиялыларының рөлі қандай болды?

3) Одақтық  республикалардың,  әсіресе  Ресейдің  республикада  жоғары  оқу
орындарының  жүйесін  құруда,  білікті  кадрларды  даярлауда  рөлі  қандай
болды?

4) Соғыс  алдындағы  уақытта  әдебиетте,  өнерде  және  мәдениетте  қандай
жетістіктерге қол жеткізілді?

5) Неге қоғамдық-саяси өмірде таптық-партиялық қағидат, мәдениет саласында
большевиктік  идеяларды  күшейту  қазақтар  үшін  ұлттық  және  мәдени
негіздердің бұзылуы сияқты рухани қасірет болды?

5-тақырып.  Фашистік  агрессияға  қарсы  күрестегі
қазақстандықтардың ерлігі

1. Қазақстан жерінде жасақталған әскери бөлімдердің ірі шайқастарға қатысуы
және олардың жанқиярлық ерліктері.  Қазақстандықтар партизан қозғалысына
дем берушілер.

2. Жеңісті жақындату жолындағы тыл еңбеккерлерінің еңбектегі ерен ерлігі. Ұлы
Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан мәдениеті мен ғылымы.

Негізгі  терминдер  мен түсініктер:  фашизм,  майдан,  ұрыс қимылдары,
партизан қозғалысы, тыл, тыл еңбеккерлері,  отан соғысы, майдан ерліктері,
қорғаныс өнеркәсібі кешені, қорғаныс, мәдениет, ғылым, ғылыми мекемелер,
Қазақ ғылым академиясы, мәдени мекемелерді көшіру, оқу орындарын көшіру.

Сабақтың мақсаты: Қазақстанның Ұлы Отан соғысының ұрыстарында
және еңбек вахтасында (тылдағы) қазақстандықтардың ерліктері мен майдан
арсеналы ретінде Ұлы Отан соғысына қосқан үлесін көрсету.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016. На   каз. и русс. языках.
2 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 4 т. -

А., 2010. На   казахском и русском языках.
3 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. - Алматы, Қазақ

университеті, 2016.
4 История  Казахстана.Учебное  пособие  (составители:  Джагфаров  Н.Р.,

Кабдушев Б.Ж., Утегалиева А.Ж., Жуман С.). - АУЭС, 2014.
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5 Қазақстан тарихы. Оқу құралы (құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., Раджапов А.,
Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.) .- АУЭС, 2014.

Қосымша әдебиеттер 
1 Белан П.С.  На  всех  фронтах:  Казахстанцы  в

сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / Белан П.С. –Алматы,
Гылым. – 336 с.

2 Берлібаев Б.Т. ХХ ғасырға дейінгі ұлттық тарихи білімнің ғылыми теориялық
негіздері. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007.-184 б.

3 Белан П.С. Северный Казахстан в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945гг.). - Алма-Ата: Академия наук Казахский ССР, 1962.

4 Белан  П.С.  Казахстанцы  в  боях  за  освобождение  Белоруссии  и  Советской
Прибалтики. - Алматы, 1988 и др.

5 Даниленко Р.К. «Алия – наша гордость». – Алматы, 1995.
6 Казахстан в Великой Отечественной войне. – Вып. I, II. –  Алматы, 1968.
7 Козыбаев М.К. История и современность. – Алматы, 1990. 
8 Козыбаев М.К. Казахстан – арсенал фронта. – Алматы, 1970.
9 Козыбаев М.К., Едыгенов Н.Е. Труд во имя победы. - Алматы, 1995.
10  Оборонно-промышленный  комплекс.  Казахстан.  1941-1951.  Составители:

Джагфаров Н.Р. (ответственный), Кабдушев Б.Ж., Байдильдина С.Х. и др. - А.,
2015.

11  Сайлан Б.С. Кеңестік Қазақстаның фашизмге қарсы күресі:жаңа көзқарастар
мен ұстанымдар. – Алматы: «Қазақ университеті», 2016. - 120 б.

Әдістемелік нұсқаулар
 
Бірінші мәселе бойынша:   

- семинарға  дайындықты  соғыстың  басталу  сипатынан  бастаңыз,  Гитлердің
Кеңес  мемлекеті  мен  кеңес  адамдарына  қатысты жоспарына  назар  аударту.
Соғыстың басталуы мен сипаты, шабуыл жасамау туралы кеңес-герман пакті
және т.б. туралы заманауи тарихнаманы талдаңыз;

- Қазақстан  аумағында  қалыптасқан  түрлі  әскери  құрылымдық  бөлімшелерді
сипаттаңыз,  соғыс  майдандарында,  партизан  қозғалыстарында,  қарсыласу
отрядтарында,  Украинаны,  Белоруссияны,  Балтық маңы елдері  мен  Шығыс
Еуропаны  фашист  басқыншыларынан  босату  кезінде  қазақстандықтардың
отаншылдық пен ерлік таныту мысалдарын келтіріңіз; 

- әскери-жұмылдырылған  жұмыс  пен  экономиканың  соғыс  жағдайына
бейімделуіне ерекше назар аудару керек. Студенттер біздің республикамыздың
майданға барлық қажетті заттармен қамтамасыз еткен сенімді тыл болғанын
білуі тиіс. Қазақстан фашистік басқыншылықтың зардабын көрген 12 қаланы,
44  ауданға  қамқорлық  жасады,  оларға  бұзылған  шаруашылығын  қалпына
келтіруге көмектесті.

Екінші мәселені қарастыру кезінде: 
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- қазақстандықтардың тылдағы ерен ерлігін баяндай отырып, шығыс аудандарға
көшірілген  әскери  өндірістер  мен  халықты  азық-түлікпен  қамтамасыз  ету
бойынша ауырлықтың Қазақстанға да түскеніне назар аударыңыз; 

- ауыл  шаруашылығын  соғыс  жағдайына  бейімдеп  қайта  құрудың  күрделі
жағдайда жүргізілгенін айтып беріңіз: өндіріс саласының көптеген мамандары
майданға  кетті,  еңбекке  қабілетті  тұрғындардың  саны  біршама  төмендеді,
әйелдер мен балалар және қарттар еңбегінің салмағы өсті.  Соғыс жылдары
ауыл  еңбеккерлерінің  ерлік  күшімен  Қазақстан  елімізге  соғысқа  дейінгі  5
жылға қарағанда көбірек өнім берді; 

- ғылым, мәдениет және халыққа білім беруді қарастыра отырып, Қазақстанның
Кеңес Одағының сенімді тылы болғанын ерекше атап кетіңіз. Соғыс жылдары
Алматыға  389 492  адам,  сонымен бірге  көптеген  стратегиялық  маңызы бар
кәсіпорындар, ғылыми-білім беру және мәдени мекемелер көшірілді. Олардың
нәтижелерін айту керек. 

Қазақстанның ғылымын, мәдениетін және өнерін дамытуда көшірілген
мекемелердің рөлін көрсетіңіз.

Бақылау сұрақтары:

1) Қазақстан аумағында қандай әскери құрамалар қалыптасты, қандай ұрыстарда
олардың атағы шықты?

2) Партизан қозғалысына қазақстандықтардың қатысуы туралы айтып беріңіз.

3) Қазақстандықтардың майданға бүкілхалықтық көмегі қалайша көрінді?

4) Қазақстанның мәдениеті мен ғылымын дамытуда көшірілген мәдениет және
ғылым мекемелерінің рөлі қандай болды?

5) Ұлы Отан соғысы кезеңінде Қазақстанда білім беру, мәдениет және ғылым
саласында қандай өзгерістер болды?

II-бөлім.  ХХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы  кеңестік
реформалардың Қазақстандағы қайшылықты салдарлары

6-тақырып.  ХХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы  кеңестік
Қазақстан

1. Н.Хрущевтың «жылымығы»  жылдарындағы Қазақстан. Күнәсіз қуғындалған
мемлекеттік, қоғам қайраткерлерін «ақтау» және оның жартыкештік сипаты. 
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2. Білім  мен  ғылымдағы  жағымды  өзгерістер.  Мәдениет  пен  өнер.  (Жалпыға
бірдей жеті жылдық білім беру жүйесінің орнауы. Жоғары және арнаулы орта
білім  беретін  оқу  орындарының  ашылуы.  Кәсіптік-техникалық  білім  беру
жүйесі. Қазақстан Ғылым Академиясының құрылуы. Әдебиет пен тарих).

Негізгі  терминдер  мен  түсініктер:  жеке  басқа  табыну,  жылымық,
«хрущев  жылымығы»,  қуғын-сүргін,  ақтау, білім  беру  жүйесі,  жалпы білім
беру  жүйесі,  жоғары  оқу  орындары,  арнайы  орта  оқу  орындары,  кәсіби-
техникалық білім беру, Ғылым академиясы, зиялылар.

Сабақтың  мақсаты:  1946-1960  жылдардығы  қоғамдық-саяси  өмірге
сипаттама беру және соғыстан кейінгі мәдениет, ғылымның дамуы мен білім
беру саласындағы өзгерістерге анализ жасау.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016. -На   каз. и русс. языках.
2 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах 4 т. -

А., 2010. На   казахском и русском языках.
3 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. - Алматы, Қазақ

университеті, 2016.
4 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
5 История  Казахстана.Учебное  пособие  (составители:  Джагфаров  Н.Р.,

Кабдушев Б.Ж., Утегалиева А.Ж., Жуман С.). - АУЭС, 2014.
6 Қазақстан тарихы. Оқу құралы (құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., Раджапов А.,

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

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

атындағы ҚазҰПУ, 2008. - 248 б. 

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

3 Қонаев Д.А. Өтті дәурен осылай. - А., 1994.

4 Кунаев Д.А. О моем времени. – Алма-Ата, 1991.

5 Кунаев Д.А. От Сталина до Горбачева. - А., 2012.

6 Рудольф Пихоя. Медленно тающий лед (март  1953 —  конец  1957 гг.)  //
Международный исторический журнал. - № 7, январь-февраль. - 2000.

7 Шубин А. В.  Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. – М., 2008. 400 с.

Әдістемелік нұсқаулар
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Бірінші мәселені қарастыру кезінде:  
- Н.  Хрущевтің  партияның ХХ съезіндегі  баяндамасы туралы айтып  беріңіз,

оның барысында арнайы комиссиямен жүргізілген тексерулердің нәтижелері;
жеке  басқа  табынудың  пайда  болу  себептері  мен  нышандарының  сипатын
талдау әрекеті ұсынылды; сталиндік тоталитарлық режимде орын алған жан
түршігерлік  жаппай  қуғын-сүргін  шындығы  толық  келтірілді.  КСРО
басшылығы түрмелер мен лагерьлерден саяси қуғын-сүргін құрбаны болған
миллиондаған адамдарды шығарды. Бұл жерде жаңа кеңес көшбасшысының
еңбегі зор;

- сонымен  бірге,  ақтау  үрдісінің  толық  болмағанын,  мыңдаған  адамдардың
лагерьлер мен түрмелерде зорығуын жалғастырғанын айта кетіңіз. Сондықтан
1954-1964  жылдар  аралығындағы  Хрущев  он  жылдығы  тарихқа  «Хрущев
жылымығы» ретінде кірді. 

Екінші мәселе бойынша: 
- 50-ші  жылдары  білім  беру  және  мәдениет,  ғылымның  даму  саласындағы

өзгерістерді  қарастыра  отырып,  1946  жылғы  маусымда  Қазақ  КСР  Ғылым
академиясы  қазақ  бөлімшесінің  негізінде  құрылған,  ірі  ғылыми
орталықтардың бірі  болған  Қазақ  КСР Ғылым академиясы ғылыми-зерттеу
мекемелерінің қосқан үлесін айта кету керек;

- басқаша  көзқарастың,  пікірлер  алуандығының  шағын  көріністерінің
«социализмнің  беделін  түсіру»  талпынысы  ретінде  жіктелгенін  талдаңыз.
Танымал мәдениет қайраткерлерін саяси қудалау әдебиет пен өнердің дамуын
тежеді, бірақ оны толық тоқтата алмады. Ұлттық өнер биік болды;

- соғыс  жылдары  амалсыз  үзілген  міндетті  орта  білім  алудың  қалпына
келтірілгені (8 жылдық міндетті жалпы білім беру жүйесіне көшу, жалпы орта
білім  алуға  көшу),  орта  және  жоғары  білім  алуға  қаржыландырудың
ұлғайғаны туралы айтып беріңіз.

Сонымен  бірге,  Қазақстанда  тың  және  тыңайған  жерлерді  игеру
жылдары ауыл шаруашылық кәсіби-техникалық білім беру жүйесінің дамуына
назар аударыңыз.

Бақылау сұрақтары:

1) Н.С.  Хрущевтің  басқаруы  кезеңінде  республиканың  қоғамдық-саяси  өмірі
қандай оқиғалармен сипатталады?

2) Н.С. Хрущев реформасының жартыкештігі неде болды?

3) 1950-1960 жылдары білім беру саласында қандай өзгерістерді ерекше атауға
болады?
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4) Республикада ғылым саласында қандай оңтайлы өзгерістер болды?

5) Танымал  мәдениет  қайраткерлерін  саяси  қуғынға  ұшырату  қалайша
Қазақстанның мәдениеті мен өнерін дамытуды тежеді?

6) Қандай көрнекті мәдениет және өнер қайраткерлерін білесіздер?

7-тақырып.  Кеңестік  қоғамның  саяси,  әлеуметтік  және
экономикалық  дағдарысы

1. Арал қасіреті, оның табиғи экологиялық және техногендік себептері.  Семей
ядролық  сынақ  полигоны  (1949-1991  жж.).  (жергілікті  халықтың
денсаулығындағы генетикалық зақымдар,  жаппай онкологиялық, психикалық,
т.б. аурулардың таралуы). Өнеркәсіп өндірістерінің қоршаған ортаны ластауы. 

2.  Мәдениет пен ғылым. Ғылым, әдебиет және өнер саласындағы жетістіктер
мен  олардың  қайшылықты  сипаты.  Ұлт  саясатындағы  әділетсіз
бұрмалаушылықтардың асқынуы (Целиноград оқиғасы. Қазақ тілінің қолдану
аясын тарылту). 

Негізгі терминдер мен түсініктер: ядролық полигон, ядролық сынақтар,
Семей  ядролық  полигоны,  қорғаныс  өнеркәсібі,  қырғи-қабақ  соғыс,
генетикалық  өзгерістер,  қоршаған  орта,  қоршаған  ортаның  ластануы,
жергілікті  халық,  мәдениет  пен  ғылым,  ұлттық  саясат,  ұлттық  мүдде,
ұлтшылдық, ұлттық саясаттың бұрмалануы.  

Сабақтың  мақсаты:  Республика  қалаларында  60-70  жылдардағы
экологиялық  жағдайдың  шиеленісуінің  басты  себептерін  анықтау  және
Қазақстанда  ХХ  ғасырдың  70  жылдары  мен  80  жылдардың  ортасында
мәдениеттің, өнердің және ғылымның дамуын талдау.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016. На   каз. и русс. языках.
2 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 4 т. -

А., 2010. На   казахском и русском языках.
3 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. - Алматы, Қазақ

университеті, 2016.
4 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
5 История  Казахстана.Учебное  пособие  (составители:  Джагфаров  Н.Р.,

Кабдушев Б.Ж., Утегалиева А.Ж., Жуман С.). - АУЭС, 2014.
6 Қазақстан тарихы. Оқу құралы (құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., Раджапов А.,

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

Қосымша әдебиеттер 
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1 Акчурин  И.А.  Семипалатинский  ядерный  полигон:  создание,
становление,  деятельность/  Мин-во  обороны  Российской  Федерации.  Цент.
научн. исследоват. институт. - Москва, 2007.

2 Bacon,  Edwin;  Sandle,  Mark  (2002). Brezhnev  Reconsidered. Palgrave
Macmillan. ISBN 978-0333794630.  

3 Гуревич Л.Я. Тоталитаризм против интеллигенции. - Алма-Ата, 1992.
4 Из  истории  Семипалатинского  полигона  1951-1992  гг.  Сборник

документов. (Составители: Грибанова, А. Жусупова А. Т. Сулейменова).  - А.:
 АПРК, 2007.

5 McCauley, Martin (2007). The Rise and Fall  of the Soviet  Union. Pearson
Education. p. 490. ISBN 0-582-78465-4. 

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 Черкасов, П.  Сумерки  брежневской  эпохи  /П.  Черкасов  //Мировая
экономика и международные отношения.-2004.-№5.- С.105-114. 

 
Әдістемелік нұсқаулар

Бірінші мәселені қарастыру кезінде: 
- тоқырау мен тоталитаризм кезеңі ретінде сипатталатын 70-80 жж. кезеңінде

республиканың  шаруашылық-экономикалық  және  қоғамдық-саяси  өмірін
қарастыру керек;

- республикада  экологиялық  қауіпсіздік  нормаларының  дөрекі  бұзылуын
талдаңыз.  Қазақстанның  тұтас  экологиялық  апатты  аймаққа  қалай
айналғанын,  Арал  теңізі  ауданында  күрделі  экологиялық  жағдай  туралы,
Амудария  мен  Сырдария  суларын  өте  көп  пайдалану  Аралдың  жоғалуына
әкелгені туралы ашып айту керек; 

- Арал  маңында  инфекциялық  аурулар  мен  балалар  өлімінің  ұлғаюы туралы
айтып  беріңіз.  Сонымен  бірге,  1949-1963  жылдар  аралығында  атмосферада
113  ашық  ядролық  жарылыстар  жүргізілген  Семей  полигоны  ауданында
қорқынышты жағдай туындады;  

- республиканың  ірі  қалаларында  60-70  жж.  экологиялық  жағдайдың  басты
шиеленісу  себептерін  анықтаңыз.  Қазақстанның  қандай  мекемелері  мен
қоғамдық ұйымдары қоршаған ортаны қорғаумен айналысты?

Екінші мәселе бойынша: 
- орталықтың  республиканың  өзекті  ұлттық  даму  мәселелеріне  жағымсыз

көзқарасына  назар  аудару  керек.  Республикада  70-80  жж.  мектептерде  ана
тілін оқытуды жақсарту туралы бірде бір қаулының қабылданбауы көрсеткіш
бола алады. Орталықтың артықшылығы қатаң цензураға ұшыраған әдебиет,
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тарих,  өнер  қайраткерлерінің  жұмысына  араласу  болды.  КОКП  ОК  Саяси
бюросының Қазақстан аумағында неміс автономиялық облысын құру туралы
1979  жылғы  көктеміндегі  шешімінде  республика  мүдделерін  ескермеуіне
назар аударыңыз; 

- мәдениет  пен  ғылымды дамытуда  жағымды үрдістер  туралы  айтып  беріңіз
(жоғары және орта арнайы білімі бар қазақ мамандарының саны өсті, қазақ
Ғылым академиясының бірқатар зерттеулерін әлем мойындады; ғалымдардың
зерттеулері  Оңтүстік  Маңғышлақ  пен  Орал-Ембі  бассейнінде  мұнай  мен
газдың ірі кен орындарын игеруге, Ертіс-Қарағанды каналының құрылысына,
егіншіліктің  топырақ  қорғау  жүйесін  енгізуге  көмектесті;  70-80  жж.  бес
томдық «Қазақ КСР тарихы», он томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі»,
тоғыз  томдық  «Қазақстанның  өсімдіктер  дүниесі»  бойынша  еңбектер,
диалектикалық  логика  бойынша  іргелі  монографиялар  тобы.  Қоғамдық
ғылымдар  саласында  әл-Фараби,  Ш.  Уәлиханов,  Ы.  Алтынсарин
мұраларының зерттеулері мен басылымдары елеулі құбылыс болды).

Бақылау сұрақтары:

1) ХХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстан қандай экологиялық жағдайларға
душар болды?

2) КСРО әскери-өнеркәсіптік кешені жүйесінде Қазақстанның рөлі мен алатын
орны қандай?

3) Қазақстанның қандай мекемелері мен қоғамдық ұйымдары қоршаған ортаны
қорғаумен айналысты?

4) Білім  беру,  мәдениет  және  ғылым  саласында  қандай  жетістіктерге  қол
жеткізілді?

5) Республиканың ұлттық мүдделерін елемеу қалайша көрінді?

6) Қазақстанда  қоғамдық  қозғалыстар  қызметінің  белсенділігінің  күшеюінің
себептері неде?

8-тақырып. Кеңестік Қазақстанды «қайта құру» әрекеттері

1. Жариялылық  пен  демократияны  насихаттау  барысында  одақтық
республикаларда  туындаған  ұлттық  шиеленістер  Алматыдағы  және
республиканың басқа қалаларындағы 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі және
оның себептері.
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2. Тіл туралы заңның қабылдануы мен оның маңызы (1989 ж.).

Негізгі  терминдер   мен  түсініктер:  ұлттық  саясат,  ұлттық  қақтығыс,
ұлттық  мүдде,  ұлтшылдық,  ұлттық  саясаттың  бұрмалануы,  жариялылық,
демократия, демократиялық қағидаттар, Тілдер туралы заң, мемлекеттік тіл.

Сабақтың  мақсаты:  70-80  жылдары  Қазақстанның  әлеуметтік-
экономикалық  даму  үрдістерін  ашып көрсету, қазақстандық  қоғам  өмірінің
салаларында тоқырау құбылыстарының өсу себептерін көрсету. Алматыдағы
желтоқсан  оқиғасының  (1986  ж.)  еліміздің  саяси  өмірін  белсендірудегі
маңызын анықтау.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016. На   каз. и русс. языках.
2 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 4 т. -

А., 2010. На   казахском и русском языках.
3 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. - Алматы, Қазақ

университеті, 2016.
4 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
5 История  Казахстана.Учебное  пособие  (составители:  Джагфаров  Н.Р.,

Кабдушев Б.Ж., Утегалиева А.Ж.).- АУЭС, 2014.
6 Қазақстан тарихы. Оқу құралы (құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., Раджапов А.,

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

Қосымша әдебиеттер 
1 Абалкин Л. Неиспользованный шанс. - М.: РИОР, 2003. - 210 с.
2 Әбжанов Х. Қазақстан: тарих, тіл, ұлт. – Астана, 2007.
3 Боффа Дж. История Советского Союза. - М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2007. 
4 Берлібаев Б.Т. Желтоқсан көтерілісінің тарихы. –Астана, 2011.-79 б.
5 Декабрь.  1986  год.  Документальная  хроника:  научное  издание.  –  Алматы,

2008.
6 Закон  Казахской  Советской  Социалистической  Республики  от  22  сентября

1989 года «О языках в Казахской ССР».
7 Казахстан: особенности перехода к демократии (Абдуллина З.А., Ахметов К.Г.,

Джагфаров  Н.Р.,  Нурпейис  Е.М.,  Орынбекова  Д.С.,  Сметанникова  Л.М.,
Шаракпаева Г.Д., Шицко В.А.).- Алматы: АУЭС, 2004.

8 Материалы апрельского Пленума ЦК КПСС. - М., Политиздат, 1985.
9 Омарбеков Т., Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық

көзқарас. – Алматы: Қазақ университеті, 2004. 
10 Renata Matuszkiewicz. The language issue in Kazakhstan – institutionalizing new

ethnic  relations  after  independence (англ.) //  Economic  and  Environmental
Studies. — 2010. — Vol. 10, no. 2 (14). — P. 211—227

11 Сулейменова  Э.  Д. Языковые  процессы  и  политика. —  Алматы:  Қазақ
университеті, 2011. — 117 с.
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12 Языковая политика в Казахстане (1921-1990 гг.): сборник документов / Сост.:
Айбасова М.К., Исахан Г.Т., Кабдушев Б.Ж. – Алматы: «Қазақ университеті»,
1997. 

13 Шаханов М. Желтоқан эпопеясы. – Алматы, 2013.

Әдістемелік нұсқаулар
 
Бірінші мәселе бойынша: 

- ХХ  ғасырдың  80-ші  жылдарының  ортасында  КСРО-ның  экономикалық,
қоғамдық-саяси жағдайына қысқаша сипаттама беріңіз;

- қайта құрудың «қоғамды қайта құруға бағытталған әлеуметтік-экономикалық
және  саяси  акцияларының  жүйесі»  ретінде  анықтамасын  ашып  көрсетіңіз.
Оның негізгі бағыттарын ашып көрсетіңіз: кәсіпорындар дербестігінің кеңеюі,
олардың  толық  шаруашылық  есеп  пен  өзін  өзі  қаржыландыруға  көшуі,
кооперативтік  қозғалыстың  дамуы.  Саяси  жүйенің  реформасын
(демократияландыру және жариялылық); ішімдікке қарсы компаниясын және
т.б., олардың КСРО-дағы жағдайға әсерін қарастырыңыз; 

- қайта  құру  кезеңдерін  атап  кетіңіз,  келесі  реформалардың  сәтсіз  болу
себептерін сипаттап беріңіз; 

- Алматыдағы  1986  жылғы  желтоқсан  көтерілісінің  кеңес  үкіметі  кезінде
одақтық  ұлттық  республикалар  мүдделерінің  ескерілмеуі  мен  қателік
байқалған КСРО-ның ұлттық қатынастар саласын қозғады. 80-ші жылдардың
екінші  жартысында  Қазақстандағы  жағдайға  сипаттама  беріңіз:  әлеуметтік-
экономикалық  даму,  Д.А.Қонаевтың  жаңа  саяси  бағытқа  көзқарасы,
орталықтың үстемдігі  және т.б.  Саяси басшылықтың ауысу, Г.В.  Колбиннің
тағайындалу себептері мен нәтижесін қарастырыңыз. Желтоқсан көтерілісіне
баға беріңіз.

Екінші мәселе бойынша:
- 1989 жылғы «Тілдер туралы заңды» қарастырмас бұрын, мемлекеттік тілдің

дүние жүзі  тарихында барлық қоғамдық қатынастар саласында мемлекеттік
басқару, заң  шығару, сот  ісін  жүргізу  және  іс  қағаздарын  жүргізу  құралы
ретіндегі рөлін айтып беріңіз.

1989 жылы қабылданған «Тілдер туралы заңның» маңызын анықтаңыз.
Заңның   қоғамдық-саясы  жағдайды  тұрақтандыруға  және  ұлтаралық
қатынастар  жағдайын  едәуір  жақсартуға  мүмкіндік  бергенін  айта  кету
маңызды. Қазақ КСР мемлекеттік тілі қазақ тілі болып жарияланды, ал орыс
тілі ұлтаралық тіл мәртебесін алды.

Бақылау сұрақтары:

1) ХХ ғасырдың 80-жылдарының ортасында КСРО-да экономикалық, қоғамдық-
саяси жағдай қандай болды?
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2) КСРО-да саяси дағдарыс Қазақстан жағдайында қалайша көрінді?

3) Қазақстанда қайта құру қайшылығы қалайша көрінді?

4) Қазақстанда желтоқсан көтерілісінің (1986 ж.) себептері қандай? 1986 жылғы
17-18 желтоқсанда Алматыдағы көтерілістің сипаттап беріңіз.

5) КСРО-да  қандай  қателіктер  мен  одақтық  ұлттық  республикалардың
мүдделерін елемеу байқалды?

6) Мемлекеттік  тілдің  әлемдік  байланыс,  қатынаста  қоғамдық  қарым-
қатынастардың  барлық  салаларында  қолданылатын,  мемлекеттік  басқару,
заңнама  және  іс  қағаздарын  жүргізу  құралы  ретіндегі  рөлі  туралы  айтып
беріңіз?

III-  бөлім.  Тәуелсіз  Қазақстанның  мемлекеттік  стратегиясы  және
әлеуметтік-экономикалық дамуы

9-тақырып.  Тәуелсіздік  жағдайындағы  Қазақстан
Республикасының мемлекеттік құрылысын қалыптастыру

1.  Тәуелсіз  Қазақстан  дамуының  мемлекеттік  стратегиясын  айқындау.
Қазіргі қолданыстағы ҚР Конституциясын қабылдау (1995 ж.). 

2.  Мемлекеттік басқару жүйесін жаңарту. Президент институты - тәуелсіз
Қазақстанның саяси жүйесіндегі  бұрын болмаған жаңа құрылым.

Негізгі  терминдер  мен  түсініктер:  тәуелсіздік,  егемендік,  даму
стратегиясы,  стратегиялық  бағыт,  конституция,  конституциялық  нормалар,
негізгі  заң,  жаңарту, мемлекеттік  басқару, президент, президент  институты,
саяси жүйе, саяси режим.

Сабақтың  мақсаты:  тәуелсіздік  алу  кезеңінде  мемлекеттік  басқару
жүйесін жаңарту бойынша қоғамдық-саяси реформаларды және Қазақстанның
қазіргі кезеңдегі негізгі саяси даму бағыттарын талдау.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016. На   каз. и русс. языках.
2 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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3 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 4 т. -
А., 2010. На   казахском и русском языках.

4 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. - Алматы, Қазақ
университеті, 2016.

5 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
6 Современная  история  Казахстана:  Учебник  для  студентов  неисторических

специальностей (бакалавриата) высших учебных  заведений / Б.Г. Аяган, Х.М.
Абжанов, С.В. Селиверстов, М.С. Бекенова; под общей редакцией Б.Г. Аягана.
- Алматы, 2010.

7 История  Казахстана.Учебное  пособие  (составители:  Джагфаров  Н.Р.,
Кабдушев Б.Ж., Утегалиева А.Ж., Жуман С.). –АУЭС, 2014.

8 Қазақстан тарихы. Оқу құралы (құрастырушылар: Берлібаев Б.Т., Раджапов А.,
Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д.). - АУЭС, 2014.

Қосымша әдебиеттер 
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 Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. 25 октября 1990. 
6 Дьяченко  А.,  Кармазина  Л.И.  Республика  Казахстан:  особенности

политической модернизации. - Алматы: ИПК, 1999.
7 Закон Каз.ССР об учреждении поста Президента Каз.ССР. 24 апреля 1990 г.
8 Ертысбаев  Е.  Казахстан  и  Назарбаев:  логика перемен.  -  Астана:  «Елорда»,

2001Инициативы Главы государства в становлении и формировании модели
стратегического  управления:  научное  издание  /  под  общ.  ред.:  А.  С.
Сагынгали, Б. М. Каиповой. - Алматы, 2008.

9 Казахстан сегодня:  научное  издание.  -  Алматы:  КИСИ при Президенте  РК,
2009.

10 К председательству Казахстана в ОБСЕ: сб. документов и материалов /  под
общ. ред. Б. К. Султанова. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2009.

11 Казахстан:  этапы  государственности.  Конституционные  акты.  Официальное
издание. - Алматы,  1997.

12 Конституционный   Закон  РК «О государственной независимости». 16 декабря
1991. 

13 Конституция РК.   28 января 1993. - Алматы, 1993. 
14 Конституция РК .  30 августа  1995. - Алматы, 1995.
15 Назарбаев  Н.А.  Стратегия  становления  и  развития  Казахстана,  как

суверенного государства. - Алматы, 1992.
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16 Назарбаев  Н.А.  Казахстан  –  2030:  процветание,  безопасность  и  улучшение
благосостояния  всех  казахстанцев:  Послание  Президента  страны  народу
Казахстана. - Алматы,  1997.

17   Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. - Алматы, 1996. 
18   Назарбаев Н.А. Пять лет независимости Казахстана. - Алматы, 1996. 
19 Токаев  К.К.  Под  стягом  независимости:  Очерки  о  внешней  политике

Казахстана. – Алматы, 1997.

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  кезеңде  одақтық  мемлекеттер  өз
егемендігі туралы жариялай бастады. 1991 жылғы 16 желтоқсанда «қазақстан
республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң» қабылданды;

- екі тарихи құжат «қазкср мемлекеттік егемендігі туралы декларация» мен «қр
мемлекеттік  тәуелсіздігі  туралы»  конституциялық  заңын  зерттеу  керек.
егемендік  және  нақты тәуелсіздік  сияқты түсініктердің  мәнін   талдау және
салыстыру керек;

- сонымен  бірге,  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.).
Екінші мәселені қарастыру кезінде: 

- 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.

Бақылау сұрақтары:

1) «Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  тәуелсіздігі  туралы»  заңның
қабылдануы нені білдірді?

2) ҚР Конституциясының негізгі ережелері қандай (1995 ж.)?
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3) ҚР  Президенті  Н.  Назарбаевтың  билікті  президенттің,  үкіметтің  және
парламенттің арасында бөлуді  қарастыру қажеттілігі  туралы мәлімдемесінің
себебі неде?

4) 2017  жылы  ҚР  Конституциясына  қандай  толықтырулар  мен  өзгерістер
енгізілді?

5) Тәуелсіздік  алу  кезеңінде  мемлекеттік  басқару  жүйесін  жаңарту  бойынша
қандай шаралар қабылданды?

6) Қазақстанда  неге  президенттік  басқару  нысанындағы күшті  республикалық
жүйе бекітілген?

10-тақырып.  Экономикалық  дамудың  қазақстандық  үлгісі  және
әлеуметтік модернизация

1. Индустриалдық-инновациялық  дамудың  мемлекеттік  бағдарламасы.  ҚР
Президентінің  «Жеделдетілген  экономикалық жаңару  –  үдемелі  инновациялық
индустрияландыру Бағдарламасының жалғасы» Жолдауы (28.02.2011).

2. Қазіргі білім жүйесін жаңарту: мақсаттары мен міндеттері.  Қазіргі  білім беру
моделі.

Негізгі  терминдер  мен  түсініктер:  мемлекеттік  бағдарлама,
индустриялық-инновациялық  даму,  инновациялық  технологиялар,  жолдау,
жаңғырту,  әлеуметтік  жаңғырту,  білім  беру  жүйесін  жаңғырту,  модель,
ғылыми-техникалық әлеует. 

Сабақтың  мақсаты:  Қазақтанның  қазіргі  кезеңдегі  экономикалық
реформаларының  негізгі  бағыттарын,  сонымен  бірге  жалпы  жаһандану
процесінде отандық білім беру жүйесін біріктіруде білім мен ғылымды қайта
құрудың мемлекеттік бағдарламасын талдау.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016. На   каз. и русс. языках.
2 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. 

3 Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы,
2010. 
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4 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 4 т. -
А., 2010. На   казахском и русском языках.

5 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
6 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. - Алматы, Қазақ

университеті, 2016.
7 Современная  история  Казахстана:  Учебник  для  студентов  неисторических

специальностей (бакалавриата) высших учебных  заведений / Б.Г. Аяган, Х.М.
Абжанов, С.В. Селиверстов, М.С. Бекенова; под общей редакцией Б.Г. Аягана.
- Алматы, 2010.

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 Сыдыков Е.Б. Новейшая история индустриализации Казахстана / под общей
ред. д.и.н. Сыдыкова Е.Б. – Астана, Институт Евразийской Интеграции, 2015.
– 398 с.

5 Назарбаев  Н.А.  Казахстан  –  2030:  процветание,  безопасность  и  улучшение
благосостояния  всех  казахстанцев:  Послание  Президента  страны  народу
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6 Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. - Алматы, 1996. 
7 Назарбаев Н.А. Пять лет независимости Казахстана. - Алматы, 1996. 
8 Назарбаев  Н.А.  Казахстан  -  2030.  Процветание,  безопасность,  улучшение

благосостояния всех казахстанцев // Казахстанская правда, 1997.-10 октября.
9 Назарбаев Н.А. В потоке истории. - Алматы, 1998. 
10 Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. - Караганда, 2006.
11 Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. - А., 2003.
12 Назарбаев Н.А Социальная модернизация Казахстана: 20  шагов  к обществу

Всеобщего Труда. \\ Казахстанская правда -11июля 2012.
13 Своик  П.  Казахстан,  как  развивающееся  государства:  сациально  –

Экономическое реализации, вызовы и переспективы / под ред. Алиярова Е.К. –
Алматы, 2011.

14 Отношения собственности в рыночной трансформации Казахстана. - Астана:
Фолиант, 2003. 

15 Сабден О. Инновационная экономика. - Алматы: ИД «Эксклюзив», 2008.
16 Сулейменов  Е.З.  Динамика  научно-технического  потенциала  Республики
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18 Шокаманов Ю.К. Тенденции человеческого развития в Казахстане.  - Алматы:
Агентство РК по статистике, 2001.

Әдістемелік нұсқаулар

Бірінші мәселе бойынша:
-  индустриялық-инновациялық  даму  мемлекеттік  бағдарламасын  қарастыра

отырып,  осы  стратегия  елімізді  үдемелі  инновациялық  индустрияландыру
және  экономиканы  жаңғырту  үшін  қандай  жаңа  мүмкіндіктер  ашқанын
анықтаңыз. Оны іске асырудың басты құралдарын көрсетіңіз;

- Ел  Президентінің  (2014  жылғы  11  қарашадағы)  Жолдауында   айтылған
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» экономикалық бағдарламасын талдау
керек, мұнда «алдағы жылдары әлемде жаһандық сынақтар уақыты болады.
Әлемнің архитектурасының өзгеретіні...» баса айтылды;

- Қазақстанның тұрақты экономикалық даму жолы мен бағдарламасының мәнін
ашып көрсетіңіз. 

Екінші мәселені қарастыру кезінде:
- келесі  мәселені  түсіндіре  отырып,  еліміздің  сәтті  дамуының  құрамдас

бөліктерінің бірі білім беру мен ғылым деңгейі болып табылады. Қазақстанда
ұлттық білім беру жүйесінің жаңа моделі енгізілді,  онда білім берудің төрт
деңгейі белгіленді: мектепке дейінгі білім және оқу, орта, жоғары, жоғары оқу
орнынан  кейінгі  білім,  бұл  Білім  берудің  халықаралық  стандартты
сыныптауышымен қарастырылған. 

Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  құрылымына  жаңа
модель бойынша сипаттамасын беріңіз.  Білім мен ғылымды қайта  құрудың
мемлекеттік  бағдарламасы  қалай  кеңеюде?  Отандық  білім  беру  жүйесінің
жалпы жаһандыру үрдісіне бірігуіне не ықпал етеді? Неге кәсіби техникалық
білім  берудің  арнайы  бағдарламалары  әзірленген?  «Болашақ»
бағдарламасының міндеттері мен рөлін айтып беріңіз.

Бақылау сұрақтары:

1) Тәуелсіздік  жылдарында  Қазақстанның  экономикалық  дамуының
ерекшелігі неде?

2) Қазіргі кезеңде Қазақстан қандай экономикалық мәселелерге тап болады?

3) Үдемелі  индустриялық-инновациялық  дамыту  мемлекеттік  бағдарламасы
қандай жаңа мүмкіндіктер ашты?

4) Қазақстанда неге ұлттық білім беру жүйесінің жаңа үлгісі енгізілген?
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5) Білім  беруді  және  ғылымды  дамытудың  мемлекеттік  бағдарламасы  қалай
кеңейтілуде?

6) «Болашақ» бағдарламасының рөлі қандай?

11-  тақырып.  Этнодемографиялық  үрдістер  және  ұлтаралық
келісімнің  жаңғыруы

1. Қазақстандағы  көші-қон,  демографиялық  үрдістер,  халықтың  этникалық
құрылымындағы өзгерістер. «Нұрлы көш» бағдарламасы

2. Біртұтас  ұлт  болашағының қалыптасу мәселелері.  Қазақстан ұлттық бірлігінің
доктринасы.  «Қазақстандық халықтың бірлігі  мен тұтастығының нығаюы мен
дамуы  тұжырымдамасының» мақсаттары мен  принциптері.

Негізгі  терминдер  мен  түсініктер:  көші-қон,  демография,  көші-қон
процестері,  демографиялық  өзгерістер,  этникалық  құрылым,  бірегейлік,
біртұтас ұлт, доктрина, бірлік, ұлттық мүдде, ұлттық саясат, ұлтшылдық.

Сабақтың  мақсаты:  Қазақстандағы  көші-қон  және  демографиялық
процестерді талдау. Ұлттық саясат қағидаттарын, оны іске асырудың негізгі
бағыттарын, сонымен бірге ұлттық бірліктің негізгі қағидаттарын қарастыру.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016. На   каз. и русс. языках.
2 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. 

3 Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы,
2010. 

4 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 4 т. -
А., 2010. На   казахском и русском языках.

5 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
6 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. -Алматы, Қазақ

университеті, 2016. 
7 Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия /Б.Ғ.Аяғанның ред. – Алматы, 2010.
8 Современная  история  Казахстана:  Учебник  для  студентов  неисторических

специальностей (бакалавриата) высших учебных  заведений / Б.Г. Аяган, Х.М.
Абжанов, С.В. Селиверстов, М.С. Бекенова; под общей редакцией Б.Г. Аягана.
- Алматы, 2010.

35



Қосымша әдебиеттер 
1 Ассамблея народа Казахстан в истории страны. - Астана, 2015.
2 Закон Республики Казахстан  «Об Ассамблее народа Казахстана»,  от 20

октября 2008 года. 
3 «Қазақстан»:  Ұлттық  энцклопедия  /  Бас  редактор  Ә.  Нысанбаев  –

Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл.
4 Концепция укрепления  и  развития  казахстанской  идентичности  и

единства,  от 28 декабря 2015 года.
5 Мендикулова  Г.М.  Историческое  и  современное  развитие  казахской

диаспоры и ирриденты. – А: «Қазақ университеті», 2016. -256 с. 
6 Н.Назарбаев.  «План  нации  –  Путь  к  казахстанской  мечте». -  Астана,

2015.
7 Н.Назарбаев. Ұлт жоспары – «100 нақты қадам». - Астана, 2015.
8 Тоғжанов  Е.Л..  Кан  Г.В.,  Коробков  В.С.,  Шаяхметов  Н.У. Ассамблея

народа Казахстана: исторический очерк. - Алматы, 2010.

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;

- 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. Бағдарламада алға қойған мақсаттарға жету үшін қандай міндеттердің
белгіленгенін анықтаңыз?

Екінші мәселені қарастыру кезінде: 
-    Қазақстандық бейбітшілік пен келісім моделінің қазақстандық бірегейлігі

мен  ерекшелігін  ескере  отырып,  ХХІ  ғасырда  қазақстандық  мемлекеттің
күшеюімен  бірге  этностар  көші-қон  стратегиясын  бірыңғай  азаматтық  көп
этностық ұлтқа дағдыландыру басым болғанын көрсетіңіз;

- екі маңызды құжатты талдаңыз: «Ұлттық бірлік доктринасы» (2010 ж.) және
«Қазақстандық бірегейлік мен бірлікті нығайту мен дамыту тұжырымдамасы»
(2015 ж.). Доктринада ұлттық саясаттың мақсаттары, міндеттері, қағидаттары,
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сонымен бірге оны іске асырудың негізгі бағыттары баяндалған, «Бір ел – бір
тағдыр», «Түрлі тектен шығу – тең мүмкіндіктер», «Ұлттық рухтың дамуы»
жалпы  адамзаттық  құндылықтарға  негізделген  ұлттық  бірліктің  негізгі
қағидаттары белгіленген.

Қазақстандық бірегейлік пен бірліктің мәдени, этникалық, тілдік және
діни  алуан  түрлілігіне  негізделген  жалпы  ұлттық  құндылықтар  болатынын
ашып көрсетіңіз.

Бақылау сұрақтары:

1) Қазақстан Республикасы демографиялық саясатының ерекшеліктері қандай?

2) Мемлекеттік көші-қон саясатының негізгі бағыттарын талдаңыз.

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

4) 1999,  2009  жылдары  халық  санағының  қорытындылары  бойынша  қандай
өзгерістерді ерекше атап көрсетуге болады?

5) «Ел бірлігі доктринасында» (2010 ж.), «Қазақстандық бірегейлік пен бірлікті
нығайту  және  дамыту  тұжырымдамасында»  (2015  ж.)  ұлттық  саясаттың
қандай идеялары, міндеттері және қағидаттары баяндалған?

6) Қазақтандық  бірегейлік  пен  бірліктің  іргетасы  не  болып
табылады?

ІV-бөлім.  Тәуелсіз  Қазақстанның  демократиялық  және  рухани
жаңғыруы

12 – тақырып. Қазақстан -2050 стратегиясы: қоғамдық саяси өмірді
демократияландыру және жаңғырту бағыттары

1. ҚР  Президенті  Нұрсұлтан  Назарбаевтың  «Қазақстан-2050»  стратегиясы:
қалыптасқан  мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты»  атты  Қазақстан  халқына
жолдауы (2012 жылғы 14 желтоқсан).

2. Ұлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы  Нұрсұлтан  Назарбаевтың  бес
институционалдық реформасын жүзеге асырудың жүз қадамы (2015 жылғы
мамыр).

Негізгі  терминдер  мен  түсініктер:  даму  стратегиясы,  стратегиялық
жоспар,  жаһандану,  жаһандық  біріктіру,  ақпараттық  технологиялар,
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индустриялық  революция,  әлеуметтік  теңсіздік,  орта  тап,  әлеуметтік
тұрақтылық, әлемдік қаржы дағдарысы, экономикалық жаңғырту, «ғылымды
қажетсінетін экономика», Ұлт жоспары, заманауи мемлекеттік аппарат, заңның
ұлықтылығын  қамтамасыз  ету,  индустриаландыру,  экономикалық  өсу,
болашағы біртұтас ұлт, транспарентті және есеп беретін мемлекет.

Сабақтың мақсаты: «Қазақстан жолы-2050»: бір мақсат, бір мүдде, бір
болашақ»  Жолдауын  зерттеу,  алға  қойылған  жоспарлар  мен  кейбір
инновациялық идеяларды қарастыру. «Ұлт  жоспары –  100  нақты қадамды»
жаһандық және  ішкі  сын-тегеуріндерге  өзіндік  қазақстандық  жауап  ретінде
талдау.

Негізгі әдебиеттер
1. Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016.
2 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.

3 Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы,
2010.

4 3. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 4 т.
- А., 2010. На   казахском и русском языках.

5 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
6 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. -Алматы, Қазақ

университеті, 2016. 
7 Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия /Б.Ғ.Аяғанның ред. – Алматы, 2010.
8 Современная  история  Казахстана:  Учебник  для  студентов  неисторических

специальностей (бакалавриата) высших учебных  заведений / Б.Г. Аяган, Х.М.
Абжанов, С.В. Селиверстов, М.С. Бекенова; под общей редакцией Б.Г. Аягана.
- Алматы, 2010.

Қосымша әдебиеттер 
1 Назарбаев Н.А.  «Стратегия  «Казахстан  –  2050»:  новый  политический  курс

состоявшегося государства» 14 декабря 2012 г. - Астана, 2012. 
2 Ағдарбеков  Т.  «Қазақстан-2050  стратегиясы.  Қазақстан  ұлттық

мемлекеттілігін  жетілдіруге  арналған  жаңа  саяси  кезеңдегі  саяси  бағыт.  –
Алматы, 2013.

3 Айдарбеков З.С. Ұлт көшбасшысының рөлі мен тәуелсіздік құндылықтар. –
Алматы, 2012.
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4 Назарбаев Н. Ә. «Қазақстан -2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің
жаңа   саяси  бағыты. ҚР Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдауы. – Егемен Қазақстан, 15 желтоқсан 2012 ж.

5 Н.Назарбаев. «План нации – Путь к казахстанской мечте». - Астана, 2015.
6 Н.Назарбаев. Ұлт жоспары – «100 нақты қадам». - Астана, 2015.
7 Назарбаев Н.А. Мы строим новое государство. Труды и речи. - М., 2000.
8 Салқынұлы С. Тұңғыш Президент және Қазақстан Республикасының  тарихы.

- Алматы, 2007.                              
9 Формирование  толерантного  создания  в  современном  казахстанском

обществе. - Алматы, 2009.   

Әдістемелік нұсқаулар

Бірінші мәселе бойынша: 
- 2012  жылғы  14  желтоқсандағы  «Қазақстан-2050»  стратегиясын  қарастыра

отырып, «Қазақстан-2030» стратегиясын және ХХІ ғасырдың жаңа жаһандық
сын-тегеуріндерін іске асыру қорытындыларын келтіру арқылы бастау керек.
Қазақстан ЖІӨ бойынша әлемнің 50 ірі экономикасының қатарына кірген 2012
жыл қорытындысына тоқтала кету;   

- стратегияда 2050 жылға қарай әлемнің 50 дамыған елдерінің қатарына кіру
орасан  зор  міндетінің  алға  қойылғанына  назар  аудару. Сыртқы  саясаттағы
басым бағыттарды атаңыз, бұл – көршілермен (Ресеймен, Қытаймен, Орталық
Азия  елдерімен,  сонымен  бірге  АҚШ-пен,  Еуропалық  одақпен,  Азия
елдерімен)  ынтымақтастықты  дамыту,  Кеден  одағын  және  бірыңғай
экономикалық кеңістікті күшейту;

- «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауды
(2014 жылғы қаңтар) зерттеу кезінде жоба жоспар мен кейбір инновациялық
идеяларды түсіндіру қажет; 

- жолдаудың жаңа кезеңде «Қазақстан-2030» стратегиясының үйлесімді дамуы
болады және оған іске асырылуы Қазақстанға 2050 жылға қарай әлемнің ең
дамыған 30 мемлекетің қатарына кіруге мүмкіндік беретін 7 негізге алынатын
басымдық кіреді. 

Екінші мәселені қарастыру кезінде: 
-  «Ұлт жоспары – қазақстандық арманға  бастайтын жол» ерекшелігін ашып

көрсете отырып, жаһандық және ішкі сын-тегеуріндерге қазақстандық ерекше
жауап болатын бес заманауи реформалардың мәнін көрсету керек. 

Мемлекеттік  аппаратты  қалыптастыру  саласындағы,  заңның
ұлықтылығын  қамтамасыз  ету  бойынша,  индустриаландыру  және
экономикалық өсу саласындағы реформа, «Болашағы біртұтас ұлт» атауымен
тұтас  азаматтық  қауымдастықты,  сонымен  бірге  транспарентті  және  есеп
беретін мемлекет құру және қазақстандық бірегейлікті күшейту саласындағы
реформа кіретін «Ұлт жоспары – 100 нақты қадамды» талдаңыз.
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Бақылау сұрақтары:

1) «Қазақстан-2050» стратегиясының» мәні неде?

2) Қандай  негізге  алынатын  қағидаттар  Қазақстанға  әлемнің  ең  дамыған  30
мемлекеттің қатарына кіруге мүмкіндік береді?

3) Жаһандық және ішкі шақыруларға қазақстандық өзіндік жауап болатын бес
заманауи реформаның мәні неде?

4) «Ұлт жоспары – 100 нақты қадамның» негізгі ережелері қандай?

13-тақырып.   ҚР  жастар  саясаты  және  тарихпен  тәрбиелеу
шаралары

1. Қазақстан жастар саясатының негізгі бағыттары.
2. Н.Ә.  Назарбаевтың  «Тарих  толқынында»  атты  еңбегінде  ұлттық  тарихты

зерделеу.  Қазақ  хандығы  құрылуының  550  жылдығын  атап  өтудің  тарихи
маңызы.

Негізгі  терминдер мен түсініктер:  жастар,  жастар саясаты,  әлеуметтік
мәселелер, «Болашақ» бағдарламасы, жастар ұйымы, қол жетімді тұрғын үй,
сапалы білім,  жұмысқа  орналастыру, «Жас  Отан»  жастар  қанаты,  дарынды
жастар,  қосарлы  білім  беру,  қашықтықтан  білім  біру,  отаншылдық,  Қазақ
хандығы, ұлттық тарих, «тарих толқынында».

Сабақтың  мақсаты:  Жастар  істері  бойынша  саясаттың  негізгі
бағыттарын қарастыру және мемлекеттік жастар саясатының мақсаттары мен
міндеттерін анықтау. Қазақстан халқының тарихи отаншылдығын тәрбиелеуде
ұлттық  тарих  мәселелеріне  арналған  «Халық  тарих  толқынында»  атты
бағдарламаның рөлін көрсету.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016. На   каз. и русс. языках.
2 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.

3 Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы,
2010.

4 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 4 т. -
А., 2010. На   казахском и русском языках.

5 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
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6 Современная  история  Казахстана:  Учебник  для  студентов  неисторических
специальностей (бакалавриата) высших учебных  заведений / Б.Г. Аяган, Х.М.
Абжанов, С.В. Селиверстов, М.С. Бекенова; под общей редакцией Б.Г. Аягана.
- Алматы, 2010.

7 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Алматы, Қазақ
университеті, 2016. 

8 Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия /Б.Ғ.Аяғанның ред. – Алматы, 2010.
Қосымша әдебиеттер

1 Алаш-Орда: сборник документов. – Алматы, 1992.
2 Әбжанов Х. Қазақстан: тарих, тіл, ұлт. - Астана, 2007.
3 Баласағұн Ж.. Благодатное знание. - Алматы, 2007. – 536 б.
4 Берлібаев Б.Т. ХХ ғасырға дейінгі ұлттық тарихи білімнің ғылыми теориялық

негіздері. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007.- 184 б.
5 Дулати М.Х.. Тарихи – и – Рашиди. Алматы, 2003. – 318 б.
6 Ешпанова  Д.Д.,  Айтбай  К.О.,  Айдарбеков  З.С.  Молодежь,  современного

Казахстана-  проблемы  социального  развития.  //  Социологические
исследования. - М., 2008. №5 с. 97-108.

7  Концепция  государственной  молодежной  политики  РК.
http://www.tarihibilim.kz /;e-history.kz ;   http://www.president.kz;

8 Қожалиев  Т.Б.  Формирование  новой  молодежной  политики  в  Республике
Казахстана как требование времени  // Саясат.-1993. -№2 (3). - 53-56.

9 Қойгелдиев М.К. Алаш қозғалысы. - Алматы, 1995.
10 Назарбаев Н.А. В потоке истории. - Алматы, 1998. 
11 Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. - Караганда, 2006.
12 Нұрпейісов К. Алаш һам Алаш-Орда. –Алматы, 1995.
13 Сейфуллин С. Тар жол, тайғақ кешу. - Алматы, 1975.
14  Омарбеков Т. Қазақстан тарихының өзекті мәселелері. - Алматы, 2003. - 552 б.
15 ҚР Мемлекеттік жастар саясаты туралы заң (2004 ж. 7 шілде,                   2015

ж. 9 ақпан).

Әдістемелік нұсқаулар

Бірінші мәселені қарастыру кезінде: 
- «Мемлекеттік  жастар  саясаты  туралы»  Қазақстан  Республикасының  Заңы

(2015 ж.)  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-
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экономикалық  және  қоғамдық-саяси  өміріне  тарту;  азаматтықты  тәрбиелеу
және қазақстандық отаншылдық сезімін күшейту.

Екінші мәселе бойынша: 
- ұлттық  тарих  мәселелеріне  арналған  «Халық  тарих   толқынында»

бағдарламасын  сипаттаңыз.  Қазақстан  халқының  тарихи  отаншылдығын
тәрбиелеуде бағдарламаның рөлін көрсетіңіз.

Н.  Назарбаевтың «Қазақ хандығы – ұлттық мемлекеттігі  құрылуының
алғашқы  қадамы»  деген  бағасын  ашып  көрсету  керек.  Н.  Назарбаевтың
еңбектерінде Қазақ хандығының пайда болуының тарихи алғышарттары мен
қазақ  халқының  бірігу  мәселесінің  көкейкесті  етілуін  талдаңыз.  Қазақ
хандығы  мемлекеттік  қызметінің  тарихы  бойынша  жаңа  зерттеулерді
қарастырыңыз және салыстырыңыз.

Бақылау сұрақтары:

1) ҚР  мемлекеттік  жастар  саясаты  қандай  міндеттер  мен  мақсаттарды  алға
қояды?

2) «Мемлекеттік  жастар  саясаты  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Заңы  мен
жастар ісі жөніндегі саясаттың негізгі бағыттары қандай (2015 ж.)?

3) Қазақстанның жастарының қазіргі кезеңде қандай күрделі мәселелері бар?

4) Н.Ә. Назарбаевтың «Халық тарих толқынында» бағдарламасының Қазақстан
халқының тарихи отаншылдығын тәрбиелеудегі рөлін айтыңыз.

14-тақырып. Қазақ қоғамының ортақ идеясы – Мәңгілік ел

1.  «Мәңгілік ел» идеясының тарихи негіздері, құндылықтары.      
2. Қазақстан  халық  Ассамблеясы  құрылуы  мен  қызметі:  Қазақстан  халық

Ассамблеясының (ҚХА)  «Тәуелсіздік. Келісім. Болашағы біртұтас ұлт» атты
XXІV сессиясындағы «Мәңгілік ел» патриоттық актісінің тарихи маңызы.

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  қырын  ашу.
Барлық қазақстандықтарды біріктіретін және еліміздің келшегінің іргетасын
қалайтын басты құндылықтарды анықтау.
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Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016.
2 «Мәңгілік ел». Жоғары оқу орындарына арналған  оқулық. – Алматы, 2015.
3 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.

4 Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы,
2010.

5 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 4 т. -
А., 2010. На   казахском и русском языках.

6 История Казахстана. Курс лекций. Под  ред. К.С. Каражан. – Алматы, 2012.
7 Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. - Алматы, Қазақ

университеті, 2016. 
8 Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия /Б.Ғ.Аяғанның ред. – Алматы, 2010.
9 Современная  история  Казахстана:  Учебник  для  студентов  неисторических

специальностей (бакалавриата) высших учебных  заведений / Б.Г. Аяган, Х.М.
Абжанов, С.В. Селиверстов, М.С. Бекенова; под общей редакцией Б.Г. Аягана.
- Алматы, 2010.

Қосымша әдебиеттер 
1 Ассамблея народа Казахстана: исторический очерк  /Туржанов Е.Л., Кан Г. В.,

Коровков В.С.,  Шаяхметов Н. У. – Алматы, 2010. – 304 с.
2 Ахметжанова Т. Көп ұлтты құшағына сиғызған қазақ елі: форум // Заң газеті.

5.05.2009.
3 «Біз тұратын үй» - «Дом, в котором мы живем».  – Павлодар, 2011. – 352 б.
4 Қазақстан халқы Ассамблеясы: тарихи очерк. - Алматы, 2010. – 304 б.
5 Қазақ этносының әлеуметтік-саяси мәртебесінің дамуы. - Павлодар, 2008.
6 Қазақстан Ел бірлігі Доктринасы. - Астана, 2010. – 258 б.
7 Назарбаев Н.Ә. Мәңгілік ел. Ғасырға бергісіз жылдар. – Астана: Деловой Мир,

2014. – 368 б.
8 Н.Назарбаев. «План нации – Путь к казахстанской мечте». - Астана, 2015.
9 Н.Назарбаев. Ұлт жоспары – «100 нақты қадам». - Астана, 2015.
10  Н.Ә.  Назарбаев.  «Қазақстанның  үшінші  жаңғыруы:  жаһандық  бәсекеге

қабілеттілік».  Мемлекет  басшысы  Н.Ә.  Назарбаевтың  Қазақстан  халқына
жолдауы. 31 қаңтар 2017 жыл. 

11  Н.Ә. Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру – Егемен Қазақстан. – 12
сәуір 2017 жыл. 

12  Қазақстан халқы Ассамблеясы  (ҚХА)  XXІV сессиясы «Тәуелсіздік. Келісім.
Болашағы біртұтас ұлт» 2016 жылғы 26 сәуір.

Әдістемелік нұсқаулар

Бірінші мәселені қарастыру кезінде: 
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-   бірінші кезекте «Мәңгілік Ел» түсінігінің тарихи мәнін ашып көрсету керек.
«Мәңгілік ел» идеясы негізіндегі шоғырландырушы құндылықтарды көрсету -
бұл азаматтық  теңдік;  еңбексүйгіштік;  адалдық;  ғылымдылық  культі және
білім; зайырлы ел – толерантты ел;   

- осы мәселені зерттеу кезінде Қазақстанның көп ұлттық мемлекет және 2015
жылы барлық ұлттық мүддесін нығайтқан, қай ұлтқа жататынына қарамастан
азаматтардың  құқықтары  мен  бостандықтарының  мүлтіксіз  сақталуын
қамтамасыз  ететін  Қазақстан  халқы  Ассамблеясының  мерейтойлы  жыл
екеніне баса назар аудару керек.  

Екінші 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».

Бақылау сұрақтары:

1) Мәңгілік ел идеясының негізінде қандай ортақ құндылықтарды ерекше атауға
болады?

2) Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылу мәні неде?

3) Республикада  ұлтаралық  қатынастар  саласын реттейтін қандай  мемлекеттік
және азаматтық институттар бар?

4) Қандай  факторлар  барлық  қазақстандықтарды  біріктіреді  және  еліміздің
болашақ іргетасын құрайды?

15-тақырып. Қазақстанның халықаралық қауымдастықтағы орны

1.   Қазақстанның көпвекторлы сыртқы саясаты.
2.   Қазақстан  –  халықаралық  ұйымдар  жүйесінде.  Евразия  идеясын

дамытудағы Н.Назарбаевтың рөлі.      
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Негізгі терминдер мен түсініктер: сыртқы саясат, көп векторлы сыртқы
саясат, сыртқы саяси бағыт, геосаясат, жаһандану, халықаралық қатынастар
субъектілері,  халықаралық  ұйымдар,  әлемдік  қауымдастық,  ұлттық  мүдде,
Еуразияшылдық идея, дипломатия, ұлттық қауіпсіздік.

Сабақтың мақсаты: негізінде көп векторлы қағидат жатқан ҚР сыртқы
саяси  стратегиясының  қалыптасу  процесін  талдау.  Қазақстан
Республикасының  Еуразияның  орталығында  геосаяси  орналасу
маңыздылығын,  оның  Азия  мен  Еуропаның  арасында  көлік  көпірі,
өркениеттер  мен  мәдениеттердің  коммутаторы  мен  аудармашысы  ретіндегі
рөлін қарастыру.

Негізгі әдебиеттер
1 Аминов Т.М. Қазақстан тарихы. – А., 2016.
2 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.

3 Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы,
2010.

4  История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-и томах. 4 т. -
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Әдістемелік нұсқаулар

Бірінші мәселені қарастыру кезінде: 
-   Қазақстанның  сыртқы  саяси  стратегиясының  қалыптасуы,  Қазақстанның

егемендік алуы және әлемдік қауымдастық болып мойындалуы туралы айтып
беріңіз.  1992  жылғы  2  наурызда  Бас  Ассамблеяның  46-шы  сессиясының
пленарлық  отырысында  Қазақстан  БҰҰ-ға  мүше  болып  қабылданды.
Қазақстанда  толық  құқықты  мүше  болып  табылатын  беделді  халықаралық
ұйымдар мен институттарды атаңыз;

- әлемдік  саясатта  Қазақстан  халықаралық  беделге  ие  жауапты және  сенімді
серіктес  болып  мойындалып,  Қазақстанның  халықаралық  құқық  субъектісі
ретінде қалыптасу үрдісін сипаттаңыз;

- Тәуелсіз  Қазақстанның  көп  векторлы  сыртқы  саясаты  туралы  мәселені
қарастыра  отырып,  Қазақстан  Республикасының  көп  полярлы  әлем
тұжырымдамасына пейілділігін көрсетіңіз.

Екінші мәселені қарастыру кезінде: 
- ҚР  Президентінің  мемлекеттік  сыртқы  саясатын  анықтайтынын  айта  кету

керек. ҚР сыртқы саясатының  даму негізінде көп векторлық қағидаты жатыр.
Осыған байланысты ҚР негізгі сыртқы саяси басымдықтарын қарастырыңыз.
Мемлекет Басшысының сыртқы саяси бастамаларын қарастырыңыз: ҚР-ның
ядролық қарудан өз еркімен бас тартуы,  Азиядағы өзара ықпалдастық және
сенім шаралары жөніндегі кеңес (АӨСШК) шақырылымы, Еуропалық Одақты
құру  идеясы,  ЕурАзЭҚ  бірігу,  Астана  қаласында  Бейбітшілік  пен  Келісім
форумы,  2010  ж.  ҚР-ның  ЕҚЫҰ төрағалығы,  Қазақстанда  Азиялық  қысқы
Олимпиада ойындарын өткізу және т.б.;   

- ҚР-ның  Еуразияның  орталығында  геосаяси  орналасу  маңыздылығын
қарастырыңыз.  ҚР-ның  өркениеттер  мен  мәдениеттердің  коммутаторы  мен
аудармашысы, Азия мен Еуропаның арасында көлік көпірі ретіндегі рөлі.    
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Ынтымақтастықтың  негізгі  бағыттарын  қарастырыңыз:  Қазақстан  –
АҚШ, Қазақстан – Ресей, Қазақстан - Қытай, Қазақстан – Еуропа, Қазақстан –
ТМД.

Бақылау сұрақтары:

1) Қазақстанның сыртқы саяси бағытын анықтауға қандай факторлар әсер етеді?

2) Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі бағыттарды қандай?

3) Қазақтанның ТМД жүйесіндегі рөлі қандай және нешінші орын алады?

4) Республика  басшылығының  әлемдік  саяси  дағдарысты  шешу  мәселесінде
ұстанымы қандай?
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