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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ: К ПРОБЛЕМЕ 
ЕЕ ЗАКОНОВ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

Аннотация
автор рассматривает проблемы методологии истории и делает 

вывод о том, что история - объясняющая, а не теоретизирующая 
наука, среди историков во все времена не было одномерного 
понимания истории, как только поступательного процесса. Поиск 
закономерностей исторического процесса, хотя и не весьма остро 
привлекает отечественных историков, тем не менее, остается среди 
фундаментальных проблем академической науки. Задача истории не 
в том, чтобы открывать какие-либо законы, а в том, чтобы изучать 
конкретное время. 

Ключевые слова: концепция, методология, зкономерность, 
наука, законы истории, линейный процесс, причинно-следственные 
связи, историческое знание, теория.

важнейшей проблемой 
истории вообще, отечественной 
истории в частности, является 
ее методология. На заседаниях 
межведомственной рабочей 
группы методологии истории 
уделялось особое место, 
где подчеркнуто было, что 
«методологические акценты в 
изучении истории прошедших 
веков были необходимы для 
понимания специфики истории 
новейшей» [1]. в любом 
историческом исследовании, 
даже в таком, где система фактов 
преобладает над обобщениями, 
объединяющим стержнем 
является ее методология. идеи, 

концепции, теории социально-
гуманитарного характера явно 
обнаруживаются или подспудно 
присутствуют в историческом 
исследовании, а потому и у 
историка. Ни один серьезный 
труд не обходится без ценност-
ных категорий, почерпнутых из 
политико-идеологических тече-
ний.

Задача каждой науки - 
выяснять ее законы. однако в 
отличие от законов природы 
закономерности общественного 
развития не все научные 
школы считали жесткими, 
неизменными. отдельные 
школы теории «объявляют 
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исторические общественные 
законы лишь простыми тенден-
циями», объясняя тем, что 
«общественные условия являют-
ся более сложными, вследствие 
чего в сфере общественных 
явлений отдельные законы 
еще в большей степени, чем в 
природе, проявляются лишь как 
тенденции» [2, с. 123-124].

в социально-гуманитарной 
науке ссср преобладающим 
был взгляд на историю как на 
линейный процесс, ведущий 
только к якобы высшей и 
неизведанной идеальной форме 
социальной организации. Не 
только историческая, но и 
вся советская общественно-
политическая литература была 
перенасыщена выражениями 
вроде «поступательный 
ритм всемирной истории», 
«неумолимый поток событий», 
«развитие всемирно-историчес-
ких эпох» органически связано с 
прогрессивными общественны-
ми формациями, имеющими 
одну направленность. существо 
спора между сторонниками 
и противниками законов и 
закономерностей истории, в 
сущности, сводился к тому: 
«история предсказуема» - 
заявляли одни, «история не 
предсказуема» - утверждали 
другие. Примечательно, 
однако, что значительная часть 
исследователей признавали 
существование «законов истории» 
как аксиому, но конкретно их не 

формулировали.
историческое знание, как 

и любое иное научное знание, 
предполагает выявление при-
чинно-следственных связей. 
При этом возникает соблазн 
установления законов. однако 
закон - это фиксация человеком 
часто повторяющейся связи 
между фактами. он помогает, 
как и гипотеза, человеку 
ориентироваться в мире 
бесчисленных фактов. в историю 
же человечества входят только 
неповторяющиеся, в своем роде 
единичные, факты. если каждый 
закон в подлинном смысле этого 
слова предполагает повторение, 
то история не знает повторений, 
поэтому говорить о законе 
истории - значит не понимать 
закона.

в случае достаточной 
определенности исторический 
закон должен служить безу-
пречным прогностическим 
инструментом. однако объект 
истории, как известно, находится 
не в будущем, а в прошлом. 
историк занимается ре-
конструкцией прошлого, но при 
этом методы этой реконструкции 
значительно различаются между 
собой, не говоря уже о том, что 
субъективность исследователя 
никто никогда не оспаривал.

высказывания видных 
представителей научных 
исторических школ ставят 
под сомнение существование 
«законов истории», а известные 
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из них относились скептически к 
«законам истории», не считая их 
предметом самой исторической 
науки. Задача истории не в том, 
чтобы открывать какие-либо 
законы, а в том, чтобы изучать 
конкретное прошлое без какого 
бы то ни было поползновения 
предсказывать будущее, как бы 
изучение прошлого ни помогало в 
иных случаях предвидению того, 
что может случится или наступит. 
если данными и выводами 
истории воспользуются социолог, 
политик, публицист тем лучше, 
но основной мотив интереса к 
прошлому в истории, понимаемый 
исключительно в качестве 
чистой науки, имеет совершенно 
самостоятельный характер: его 
источник в том, что принято 
называть любознательностью на 
разных ее ступенях - от простого 
любопытства до настоящей и 
очень глубокой жажды знаний.

«...термин «закон» появил-
ся в исторической науке в 
качестве заимствования. взятое 
из сферы юридической со 
смыслом принудительного 
правила, веления высшей 
силы, примененное затем 
в математике и механике в 
качестве обозначения аксиомы, 
это слово переходит к биологам 
и социологам. в пестрой массе 
переплетающихся конкретностей 
органической и общественной 
жизни, конечно, нет места для 
безошибочного принудительного 
действия простых правил, 

потому что ограничительные 
условия чрезвычайно велики и 
разнообразны», - писал известный 
исследователь р.Ю. виппер [3].

Поиск закономерностей 
исторического процесса, хотя 
и не весьма остро привлекает 
отечественных историков, 
тем не менее, остается среди 
фундаментальных проблем ака-
демической науки. итак, имеет 
ли история направленность 
или какой-либо смысл? По 
взгляду известного востоковеда 
Н.и. конрада, в зависимости от 
ответа возникают две концепции 
методологии истории: смысла 
никакого нет, есть только 
бесконечное повторение одного 
и того же; смысл есть, и история 
есть непрерывное поступательное 
движение. Наиболее яркое 
выражение первой концепции 
- теория круговорота, второй - 
теория прогресса. и та, и другая 
теория всегда подвергались 
критике.

Представления об исто-
рическом прогрессе зна-
чительной частью ученых 
в хх веке связывалось с 
формационной теорией. в 
основе «экономического (или 
исторического) детерминизма», 
связываемого с прогрессом, 
лежали две концепции: вера в 
человеческий разум, идущая 
от эпохи Просвещения, и 
убеждение в примате экономики, 
вытекающее из марксистского 
учения. как мотивы и даже 
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факторы исторического процесса 
они не могут исключаться. 
можно подвергнуть сомнению 
только их абсолютный приоритет 
и единственность.

При всей значимости 
государственной власти будет 
правомерно отдавать должное 
и другим формам надстройки 
- праву, религии, философии 
и т.п. в конце XIX начале XX 
вв. сторонники формационной 
теории истории ввели вывод 
об абсурдности утверждения о 
том, что «исторический вопрос 
можно было решать при помощи 
абстрактных конструкций». 
констатируя в истории чело-
вечества наличие периодов 
застоя или даже сдвигов назад, 
они отметили, что «представлять 
себе всемирную историю идущей 
гладко и аккуратно вперед, 
без гигантских иногда скачков 
назад недиалектично, ненаучно, 
теоретически неверно» [4, с. 148-
161]. На самом же деле мировые 
войны, бесчисленные локальные 
конфликты, гражданские ката-
клизмы, мировые кризисы - 
лишь некоторые противоречивые 
явления в историческом процессе, 
показывающие, что он не только 
поступательный, прогрессивный, 
но временами и регрессивный. 
обратимость исторического 
процесса сопряжена и с такими 
наблюдаемыми явлениями, как 
революция и контрреволюция, 
реформы и реакция.

имела свое место и 

искусственная теория о «законах 
истории», совершив подмену 
понятия «социологическая 
закономерность» понятием «закон 
истории». социологические 
закономерности предполагают 
выявление; установление связей 
и отношений между социальными 
явлениями и процессами. они 
могут касаться только того общего, 
что наблюдается в развитии 
общества, но история показывает 
вместе с тем и нечто уникальное, 
единичное и неповторимое, 
что не может обобщаться 
законами. социологические 
закономерности представляют 
научные гипотезы, которые 
более или менее правильно 
отражают действительность на 
определенном этапе, но могут 
перестать действовать на другом.

Эти же закономерности, но 
не «законы истории» объясняют 
некоторые существенные чер-
ты исторического процесса. 
Научная заслуга сторонников 
формационной оценки истории 
состоит, в частности, в показе 
значения социальной борьбы, 
а не в ее открытии. когда же 
она была возведена в разряд 
«законов истории», само 
содержание исторического 
процесса обеднялось, сужалось. 
критически оценив эту точку 
зрения, известный исследователь 
заметил: «... необозримая 
масса иного рода человеческих 
поступков и стремлений всех 
веков должна быть лишена 
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всякого смысла» [5, с. 149].
Прогноз основателей 

формационного подхода к истории 
об абсолютном и относительном 
обнищании трудящихся в 
промышленно развитых странах 
не оправдался, однако сама 
социальная борьба не исчезла: 
она приняла разнообразные 
формы (кроме экономической, 
политическую и теоретическую) 
и переместилась во многие 
регионы мира. в развитых 
странах мира социальная 
борьба к концу XX в. несколько 
притупилась в связи с большой 
дифференциацией в положении 
неимущих групп, повышением 
его жизненного уровня и 
демократизацией политической 
жизни. социальные конфликты 
переместились больше на 
периферию промышленно 
развитых стран, в «третий мир» и в 
страны с переходной экономикой, 
где они нередко принимают 
форму национально-этнических 
столкновений. ярким примером 
этого являются политические 
события начала ххI века в 
арабских странах и Ближнем 
востоке, странах евразии.

в научных школах социально-
гуманитарного профиля бытуют 
иные объяснения исторического 
процесса кроме как обостре-
ния социальных отношений, 
граничащих открытой борьбой за 
права. в античную эпоху, в римской 
империи эксплуатируемыми 
были рабы, а эксплуататорами - 

рабовладельцы-патриции. однако 
борьба за права и власть велась 
в то время между патрициями 
и плебеями, тогда как между 
этими социальными группами 
населения не было отношений 
эксплуатации. При феодализме 
основными антагонистическими 
слоями были дворяне и 
крепостные. хотя крестьянские 
войны имели место, но главные 
бои за власть велись между 
дворянством и буржуазией.

как известно, в историческом 
процессе значительную роль 
играют три фактора: идеи, 
экономика и социальные 
конфликты. При этом, ход 
истории не является «линейно 
прямым». к примеру, во 
французской истории на ее 
широком протяжении конфликты 
в обществе происходили из-за 
четырех причин: из-за отношения 
к правде, к свободе, к власти и к 
собственности.

концепция социального 
конфликта, которая имеет место 
во всех регионах Планеты и в 
разное время, объявляет главным 
общественным противоречием 
отношение господства и 
подчинения вне связи с 
социальной дифференциацией.

Предсказание истории рав-
носильно научному управ-
лению обществом на уровне 
правительственных экспертов 
в качестве прогнозов делаются. 
Но они не входят в ремесло 
историка. есть и большие 
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объективные трудности. даже 
в странах с высоким уровнем 
государственного контроля 
над экономикой и обществом 
оказались непредвиденными не-
которые важные общественные 
процессы. как утверждает 
известный политолог «пытаться 
управлять общим ходом 
современных обществ на уровне 
полного и рационального 
знания, - значит впасть в 
иллюзию» [6, с. 24]. даже при 
наличии современной техники 
воздействия на экономику, 
социально-политическую жизнь 
и общественное мнение трудно 
предусмотреть последствия 
миллионов «микрорешений» 
членов гражданского общества.

в то же время не следует 
исключать альтернативность 
выбора в историческом процессе. 
При этом к «случайностям» 
относится и характер людей. 
действительно, история не может 
быть в точности предопределена 
хотя бы потому, что человеку 
свойственно ошибаться. Жизнь 
полна примеров, когда временное 
недомогание или иррациональное 
поведение человека, занимающего 
руководящую должность, имело 
непредсказуемые последствия.

движущие силы истории - не 
только экономика, а в ее основе 
технический прогресс, но и 
масса других факторов духовной, 
культурной и политической 
жизни общества. При этом 
человек - далеко не «винтик» и 

не «капилляр», подчиняющийся 
действию одного единственного 
императива.

 из вышеизложенного следу-
ет, что универсальных «законов 
истории» нет и не может быть. 
даже когда объявляется законом 
решающая роль народных масс 
или отдельной личности, то 
тут же добавляется, что роль 
тех и других нельзя сбрасывать 
со счета. альтернативность 
общественного развития всег-
да ставит перед субъектом 
возможность выбора варианта 
поведения. именно поэтому 
экономические законы, - а это 
более или менее устойчивая 
историческая закономерность, - 
не обязательно диктуют человеку, 
как ему нужно поступать в том 
или ином случае.

По этому поводу видный 
французский ученый р. арон 
писал, что историческое 
знание «не в состоянии 
дать единственную версию, 
обязательную для всех, 
объясняющую общества, эпо-
хи и культуры, ушедшие в 
небытие». к тому же он не 
признавал законов истории. 
соглашаясь с распространенным 
представлением о том, что 
историю делают люди, он вместе 
с тем утверждал, «что история 
слагается из индивидуальных 
действий, но всеобщая 
(«глобальная») история не яв-
ляется обязательно результатом 
намерений ее действующих лиц 
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(«акторов»), а намерения их, за 
исключением немногих случаев, 
никогда не являются научным 
объяснением социальных фак-
тов» [7, с. 99]. в действительности, 
данный тезис-вывод заслуживает 
внимательного отношения к 
нему и безусловного учета в 
исследовании.

в сложной системе об-
щественных отношений нет 
линейной, однозначной зави-
симости одних событий от 
других. всегда действует 
множество причин и факторов. 
Законы общественной жизни 
проявляются не в фатальной 
неизбежности результатов, а в 
виде господствующей тенден-
ции, пробивающей себе дорогу 
через толщу случайностей. На 
историю нельзя смотреть как 
на последовательное развитие 
жестких законов.

в связи с этим следует 
подчеркнуть, что среди исто-
риков во все времена не было 
одномерного понимания исто-
рии, как только поступательно-
го процесса. точки зрения 
отрицания «законов истории» 
придерживались в начале 80-х 
годов прошлого столетия, а в 
1981 году в книге «Практика и 
историческая наука» поднимал-
ся достаточно убедительно. 
своеобразную позицию зани-мал 
известный методолог истории 
Б.г. могильницкий. Признавая, 
с одной стороны, в общей форме 
«законы истории», он в то же время 

писал: «Незапрограммирован-
ность исторического процес-
са, присутствие в нем слу-
чайностей, а главное - много-
образная деятельность человека 
обусловливают его много-
вариантность» [8, C. 15].

из всего высказанного 
можно сделать вывод, что 
история - объясняющая, а 
не теоретизирующая наука. 
в системе социально-
гуманитарных наук она 
занимает ключевое место, ибо 
историческое сознание является 
незаменимой составной частью 
национальной культуры. ис-
тория не повторяется, и все же 
человечество всегда изучало 
свое прошлое, искало в нем 
примеры, выводы, рекомендации 
для настоящего и будущего. 
если история и не устанавливает 
закономерности, тем не менее, 
предлагает определенную сис-
тему оценки, классификации и 
обобщения фактов, без которой 
невозможно найти «ключа» 
к истолкованию громадного 
количества накопленных фактов.

в каждый данный момент 
история - это представление 
о прошлом, соответствующее 
достигнутому уровню знаний. 
Поскольку общество постоянно 
находится в движении, в 
развитии, то соответственно 
изменяются, не могут стоять на 
месте и способы его познания. 
объективизации историческо-
го исследовательского труда 
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способствуют два фактора - 
внутреннее стремление историка 
к постижению истины и известная 
общественная потребность в 
знании подлинных фактов и 
обоснованных суждений о них. вот 

почему в нашей стране с момента 
обретения Независимости на 
высшем уровне государства 
уделяется пристальное внимание 
воссозданию реальной и объек-
тивной истории отечества.
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ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының
бөлім бастығы, бас ғылыми қызметкер,

тарих ғылымдарының докторы, профессор

БАТЫС СІБІР, АЛТАЙ ӨЛКЕСІН  ОТАРЛАУДЫҢ  ХХ 
ҒАСЫРДЫҢ

БАСЫНДАҒЫ  ЖЕКЕЛЕГЕН ТАРИХЫ РЕСЕЙЛІК РЕСМИ
ДЕРЕКТЕРДЕ

Аннотация
мақалада хх ғасырдың басындағы ресейлік ресми жазбалар 

негізіндегі қазақтардың орта жүзі руларының ата-қоныстары болған 
Батыс сібір, алтай аймағын хІх –хх ғасыр басы көлеміндегі 
отарлау, орыс шаруаларымен қоныстандырудың мақсаты, барысы, 
ерекшеліктері мен нәтижесі баяндалған.

Түйін сөздер: Батыс сібір, қоныстандыру саясаты, омбы, алтай 
тау округы, кабинеттік жериелену, тау-кен орындары, байырғы 
тұрғындар, Барабы жері.

ресей империясы тарапынан 
Батыс сібір, алтай аймағын 
отарлап, оны  орыс шаруаларымен 
қоныстандыру ісі хІх ғасырдың 
соңы-хх ғасырдың басында 
одан ары екпінді тұрғыда 
жүргізілді, аталған өңірлерге 
қоныс аударғысы келетіндердің 
барлығына мүмкіндігінше жағдай 
жасалды. осы    мақсатты іске 
асыруға империяның жергілікті 
басшылығы,  хх ғасыр басынан 
негізделген уездік, болыстық 
қоныстандыру комитеттері 
белсене айналысты. 

аталған мемлекеттік шара-
ның барысы сол мерзімдегі 
арнайы басылымдарда үнемі 
жарияланып, тұрды. оларда 
қоныстандыру  қозғалысының 
келелігі  сараланды, қоныстан-

дыру қорына алынатын  жерлерді 
анықтау барысы жарияланды, 
өлкенің байырғы тұрғындарына 
сипаттама берілді. осы 
тұрғыдағы: «Қырғыздың арманы 
– жалқаулықпен ғана емес,  
ештеңе істемеумен табиғатты 
тамашалау болып табылады.
Әзірге далада табиғат адам үшін 
қызмет етіп тұрғанда ұйымдасқан 
тұрғыда еңбек ету арқылы 
өнім өндіру деген ұғымның өзі 
табиғаттың адамға бейімделудің 
тар шеңберінен шыға алмайды. 
табиғат не береді, көшпенді 
саусағын қимылдатпастан соны 
пайдаланады. Қорытындысында 
жоғары тұрғыдағы дөрекі және 
дамудан тыс  экономикалық 
қағида орын алады»,[1] - деген 
анықтама негізіндегі жергілікті 
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қазақтарға жағымсыз баға беру 
арқылы  олардың жерлерін  
торлығымен алудың қажеттігін 
айқындады. 

ал келесі  ресми жазбадағы: 
«алтай округі қазынаға емес,  
императордың меншігі болып 
есептеледі және де патша кабинеті 
арқылы басқарылады. округтың 
жеріне томск губерниясының 
Барнаул, Бийск,  Змеиногорск, 
және кузнецк уездері және 
томск уезінің жеті: кайлинск, 
кривощековск, ояшинск, 
тутальск, Чаусск, спасск және 
уртамск болыстықтары: енеді. 
округтың басқармасы Барнаул 
қаласында; 

алтай округінде бұған 
дейін қоныстанушылар үшін 
жер бөліктері дайындалып 
келді, алайда қазір дайындау 
тоқтатылды. 

Барабы жері: Барабы немесе 
Барабы даласы  деп томск 
губерниясының  үш – каинск, 
Барнаул және томск уездерінің 
территориясын қамтитын үлкен 
жазықтықты атайды. Барабы деп 
дұрыс аталмаған, себебі ондағы 
орман далалы өңірінен мол. 

... көкшетау уезі: Бұл уезде 
жер бөліктері аз қалды және 
олардың барлығы басшылық 
жер беруге мүмкіншілік бар 
деп танылған бұрын келген 
қоныстанушыларға арналған. 
1897 жылдың көктемінен 
кейін көкшетау уезі жеріне 
келген қоныстанушыларға жер 
берілмейді. сондықтан да жаңа 

келушілерге бұл уезде жер жоқ. ... 
Змеиногорск уезі: александровск 
болыстығы: Шемонаевское, ... 
Бобровск болыстығы: бобров-
ское, тарханское,  ульбинское. 
верх – Бухтарминская бо-
лыстығы: Быково, Фыкаловка. 
владимировская болыстығы:  
Большая речка,  верх-убинск,  
Быструха, малая убинка, ... 
Нарым болыстығы: Березовка, 
Берел. усть-каменогорск 
болыстығы:  глубоковск  
красноярск. ... [2, 7; 17; 21; 22; 
37 Б.],- деген мағлұматтардан 
алтай өңірін хІх ғасырдың 
соңындағы орыс шаруаларымен 
қоныстандырудың жоспары, 
барысы, көлемі айқындала 
түседі.

1910 жылғы Қоныстандыру 
Басқармасының «Переселение 
за урал. справочная книжка  для 
ходоков и переселенцев  на 1910 
год с путевой  картой азиатской 
россии» [3] атты кітабындағы: 
«Бұл аймақ (сібір,-Ғ.Қ.)  12 
миллион шаршы шақырым  жерді 
алып жатыр. ол бүкіл азияның 
төрттен бірін алады және өзінің 
көлемі жағынан еуропалық 
ресейден екіжарым есе үлкен.

... орыстар пайда болғанға 
дейін сібірде шығу тегі әр түрлі 
және тілдері бөлек  көптеген 
бұратана тайпалар мекен етті. 
осындай бұратана тайпалардың 
көп болуына қарамастан олардың 
әрқайсысының сандары аз және де 
барлығы бірге алғанда кең-байтақ 
сібір кеңістігінде сіңіп кеткендей 
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болды. уақыт өте келе осы сібір 
бұратаналарының бір бөлегі 
қырылып қалды, кейбіреулері 
мүлдем жоғалу үстінде, ал 
келесілері үлкен өміршеңдіктерін 
көрсетуде.  осылардың қатарына 
буряттар мен қырғыздарды 
жатқызуға болады. Буряттар 
бұрынғы көшпенділерден 
отырықшы малшыларға және 
жартылай егіншілерге айналды. 
Қырғыздар әзірге көшпенділер 
ретінде қалуда, алайда аз да 
болсын жерге бекітіліп, аралас 
шаруашылықтарын, яғни 
жартылай мал шаруашылығы, 
жартылай егіншілік ісін  жүргізе 
бастады. 

...сібір кен байлығына, атап 
айтқанда, алтынға, күміске, 
мысқа,  темірге,  тас көмірге, т.б. 
аса бай. Бұрынғы жылдары алтын  
аса мол өндірілді,  оны өндірумен 
мыңдаған адамдар шұғылданды 
және  айтулар бойынша мол  
еңбекақы алды. … сібірдің өз 
кезінде алтынмен аты шыққан. 

... алайда соңғы бірнеше 
жылда  қонысаударушылар аса 
мол көлемде келуде; жыл өткен 
сайын қныстанушылар қозғалысы 
өсе түсуде. солармен қатар  қоныс 
аударушылар  барлық қоныс 
аудару аудандарына бір деңгей-
де орналаспайды. … еуропалық 
ресейге жақын орындарға 
жинақталады, керісінше неғұр-
лым алыс аудандарға бармауға 
тырысады. 

... соңғы жылдары қоныс 
аударушылар негізінен алғанда  

томск губерниясына ағылуда. ... 
әсіресе  алтайда жерге орналасып 
болмаған   өз еріктерімен 
қоныстанушылар жиналған. 

...томск губерниясына қо-
ныстанушылар әрқашан ұм-
тылды. ал соңғы үш жылда  
бұл губерния барлық сібірге 
қоныс аударушылардың жар-
тысын қабылдады. Әсіресе 
қоныстанушылардың аса үлкен 
легі кабинет жерлеріне қоныс 
аударуға рұқсат берілген ең 
құнарлы алтай округіне ұмтылды.  
Қоныстанушылар онда бос 
жердің белгісіздігіне, олардың 
барлығына жер жетпейтіндігіне 
қарамастан томск губерниясына 
бағыт алады. 

... Бір ғана 1908 жылы темір 
жолмен сібірге 700 мыңнан 
астам және қорытындысында 
100 мың жанұя жіберілді. 
мөлшермен осындай көлемдегі 
қоныстанушылар саны 1909 
жылы  да болды, [3, 15; 16; 17; 
23; 29; 47; 4 Б.] - деген деректер 
жарияланып, алтай аймағын 
қоныстандырудың  хх ғасырдың 
басындағы міндеттері сараланып, 
бұл істі жүйелі түрде одан ары 
жүргізудің  жолдары көрсетілген. 

Қорыта айтқанда, жоға-
рыдағы мазмұндары саралан-
ған ресми жазбалардан ресей 
империясының Батыс сібір, 
алтай өңірін отарлап, оны  орыс 
шаруаларымен қоныстандырудың 
хІх ғасырдың соңы, хх ғасырдың  
басындағы мақсаты, көлемі, 
нәтижелерін білуге болады.
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ТАРИХ ТАҒЛЫМЫНДАҒЫ ҰЛТ ТАРИХЫН 
ЗЕРДЕЛЕУ – ҰЛТ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ, ҰРПАҚ 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ КЕПІЛІ

Аннотация
автор мақалада Н.Ә Назарбаевтың Қазақстанның тарих ғылымына 

арналған бағдарламалардың маңыздылығын мысалға ала отырып, 
тарих ғылымын одан әрі дамыту және оны реформалау, Қазақстан 
тарихын оқытудың заман талабына сай маңыздылығын, орта білім 
беретін мектептер мен жоғары оқу орындарындағы оқулықтарды 
жүйелі түрде жазу және жаңарту, пәнаралық байланыс мәселелерін 
көтерген. 

Түйін сөздер: тарих, ұлттық тарих, пәнаралық байланыс, 
оқулық.

халқымыздың тәуелсіз 
Қазақстан республикасы ат-
ты мемлекет құрып, ұлттың 
азаттығын сақтай білуі бүгінде 
қаншалықты маңызды болса, сол 
мемлекеттің шынайы да танымды 
тарихын жазып, келер ұрпаққа 
жеткізе білу де соншалықты 
маңызды. Өйткені, тарих – 
ұлттың жады. танымды тарихы 
жадында жатталған ұлт қана ұлт 
ретінде сақталып, басқалармен 
қатар терезесі тең өмір сүре 
алады. тарихын қастерлеген 
ұлт қана өткеннен тағылым 
алып, келешегіне сеніммен 
қарайды. демек, ғылыми негізде 
жазылған танымды тарих 
– ұлт тәуелсіздігінің, ұрпақ 
тәуелсіздігінің кепілі. 

тәуелсіздік жылдары 

Қазақстан тарихы қайта 
жазылып, ұлттық және 
мемлекеттік мүдде тұрғысынан 
қайта зерттелуде. кеңестік кезең 
жылдарында солақай саясаттың 
негізінде бұрмаланып жазылған 
келеңсіз тарихи тұстары қайта 
қарастырылынып, ақиқат 
тұрғысынан жаңаша зерделенуде. 
сонымен бірге, азаттық 
жылдарындағы еліміздің жеткен 
жетістіктері басты назарда болып 
отыр. Қазіргі уақытта тарих 
ғылымы кеңестік дәуірдегі таптық 
методологияның шеңберінен 
шығып, зерттеудің жаңа 
бағыттары анықталып, тарихтың 
ақтаңдақтар беттері қайта ғылыми 
негізде зерделенуде. Қазақ тарихы 
түркі өркениетінің ажырамас 
бөлігі ретінде зерттеліп, дала 
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тарихындағы көшпелілердің орны 
айқындала түсуде. Қазақстан 
мемлекеті еуразиялық идеяның 
жалғастырушысына айналды. 

Бірнеше ғасырлар бойы 
тағдырдың тауқыметті қасі-
ретінен көз ашпаған қазақ 
халқы өз тарихында тұңғыш 
реет өз тарихын өзі жасап қана 
қоймай, сол  жасаған деректерін 
тарих ғылымының талаптарына 
сай: жинау, жүйелеу, саралау, 
тасқа басып жариялау және 
деректанулық талдаудан өткізу 
арқылы өзінің объективті 
тарихын жазу мүмкіндігіне де ие 
болып отыр. кезінде өзінің төл 
деректерін жинауға, жүйелеуге, 
шашау шығармай сақтап, өз 
тарихын жазуға мүмкіндігі 
болмаған халқымыз, бүгінде 
ақпараттар, яғни деректер 
тасқынының астында қалып отыр. 
уақыт ерекшелігіне сай қоғамның 
аса үлкен жылдамдықпен дамуы, 
бұрын ғасырлар бойы болмайтын 
маңызды тарихи оқиғалар 
тізбегінің көз алдымызда 
үздіксіз өтіп жатуы, сол 
оқиғалар бейнеленген деректер 
тасқынының пайда болуына алып 
келді. 

Үстіміздегі жылдың 5 
маусымында елордамыз - 
астана қаласында Қазақстан 
республикасының ұлттық та-
рихын зерделеу жөніндегі 
ведомствоаралық жұмыс то-
бының кеңейтілген мәжілісі 
дәлірек айтсақ, жалпыұлттық 
кеңесі өткізіліп, отандық тарих 

ғылымы, дүние жүзі тарихы, 
соның ішінде Қазақстан тарихы 
туралы зерделі мәселелер 
көтеріліп, дәйекті сын айтылып, 
болашақта ұлттық тарихты 
зерттеу және оқыту түйіткілдері 
жан-жақты қарастырылды.Бұл 
шара тәуелсіз ел тарихындағы 
қазақ тарихына, Қазақстан 
тарихы туралы мәселе көтерген 
тұңғыш мәжіліс болды. Жүріп 
өткен жиырмадан астам уақыт 
ішінде отан тарихы жайында 
мұндай мемлекет көлемінде, 
жалпыұлттық деңгейде мәселе 
көтерілмеген екен. еске түсірсек, 
елбасының тарихи еңбектерінен 
басқа, тарихқа арналған бір 
ғана 1995 жылы қабылданған 
тарихи сананы қалыптастыру 
туралы тұжырымдаманы ғана 
тілге тиек етеміз. Қазақстан 
республикасы осы уақыт 
аралығында талай белестерден 
өттік, тәуелсіздігімізді нығайт-
тық, елдігімізді әлемге таныттық. 
елбасының сөзімен айтсақ, «ор-
тақ күш-жігер жұмсауымызд-
ың арқасында ел танымастай 
өзгеріп, өзіндік бет-бейнесі бар, 
өзіндік ерекшеліктер мен өзін-
дік ұстанымдары бар табысты 
мемлекетке айналды [1].

Қазақстан республикасы-
ның тұңғыш Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың бастамашыл-
дығымен ел тарихын зерделеуге 
арналған жоғары деңгейдегі 
басқосу жиыны тек тарихшылар 
үшін ғана емес, мемлекет, бүкіл 
қазақстандықтар, әсіресе кемел 



19

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2013

ұрпақ үшін көкейкесті бас қосу 
дер едім. себебі ертеңін ойлаған 
мемлекет қана өз тарихына 
көз жүгіртіп қана қоймай, оған 
барынша мән беріп, болашағын 
бағамдайтынын әлем елдерінің 
тәжірибесі дәлелдеп отыр. 
сондықтан да төл тарихымызды 
терең білмей, ертеңіміз айқын 
болады деу қисынсыз. «сөздің 
ең ұлысы, ең сипаттысы – 
тарих» - деп ахмет Байтұрсынов 
айтқандай, қай заманда болмасын, 
тарихшыларға артылар жүк ауыр 
болған. оның себебі де түсінікті. 
Қай заманды алсаңыз да, 
тарих - халықтың ұлттық сана-
сын қалыптастыру, мемлекеттік 
идеологияны насихаттау, жас 
ұрпақты патриотизм рухында  
тәрбиелеу қызметін атқарған. 
«тарих ғылымы – барлық 
ғылымдардың атасы» десек, 
артық айтпаған болармыз [2].

тәуелсіздік жылдарында ел-
басының тікелей араласуымен 
«Қазақстан республикасында 
тарихи сананы қалыптасты-
ру» тұжырымдамасы, «мәдени 
мұра», «Ғылыми қазына» сияқты 
мемлекеттік бағдарламалар 
қабылданып, қаржыландыру 
мәселесі шешілді. мұрағат 
қорлары ашылып, тарих бетте-
рі толықтырылды. Басқаша 
айтқанда алғашқы «сындарлы он 
жыл» мен кейінгі «жасампаздық 
пен бейбітшілік жылдарын» 
қамтитын жанама тарихтың 
маңызды оқиғалары ғылыми 
айналымға енді. 

мемлекет басшысы 
Н.Ә. Назарбаев Қазақстан 
халқы ассамблеясының хх 
сессиясында тарих мәселесін 
қайта жаңғыртып, «...Қазақ-
тардың ұлттық тарихы, олардың 
этногенезі мыңдаған жылдарға 
созылған бірегей ажырамайтын 
үдеріс ретінде қарастырылуы 
тиіс. осы тұрғыда қазіргі заманғы 
Қазақстан Ұлы дала өркениетінің 
ежелден келе жатқан шешуші 
мұрагерлерінің бірі ретінде 
заңды түрде көрініс табады»» - 
деп қадап айтты [3].

Әрбір елдің дамуы мен 
әлемдік өркениетте алатын 
өзіндік орны мен ерекшеліктері 
болатындығы даусыз. Біз де 
өзіндік ерекшеліктері бар 
мемлекет ретінде дамып 
келеміз. ендігі кезекте қол 
жеткізген жетістіктерімізбен 
қатар өткенімізге назар аударып, 
оны зерделеп, барымызбен 
жоғымызды түгендеп, тарихты 
оқып-үйрену мен зерттеудің мән 
жағдайын таразылайтын уақыт 
келді. Бұл заңдылық. себебі, 
кез-келген ғылым саласы жаңа 
әдістерді іздеуі қажет. Қазіргі 
киелі тәуелсіздігіміздің жағ-
дайында бұрынғы бұрмаланып   
жазылған тарихтың ақтаңдақтары 
нақтыланып, жаңаша деректермен 
толықтырылуы бүгінгі ұлттық 
мүдде тұрғысынан алғанда өте 
маңызды. тарихтану процесінде 
ғылыми ұстанымдар мен 
көзқарастарды қайта қарау 
мәселесі өркениеттілік пен 
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жүйелілік тұрғысынан зерттеу 
мәселесі кәсіби тарихшылар 
арасында кеңінен талқылануда. 
күн тәртібінде тарихты 
әлеуметтану, аймақтану, 
психология, экономика, сая-
саттану, жаратылыстану, пе-
дагогика ғылымдарының әдіс-
тәсілдерін қолдану негізінде 
пәнаралық байланыс арқылы 
зерттеу көзделуде. Бұдан тарих 
ғылымының аясы кеңімесе, 
тарыла қоймасы анық. тарихты 
жазу бір бөлек те, оны халыққа 
жеткізу, санаға сіңіру, қоғамның 
тарихи санасын қалыптастыру 
одан да маңызды мәселе. тарих 
ғылымы қоғамның тарихи 
танымы мен тарихи санасын 
қалыптастыруы арқылы дә-
ріптеу қажет.  Әсіресе, тарихи 
тақырыптарға жазылған ең-
бектер арқылы халықтың тарихи 
санасын қалыптастыруға ықпал 
жасау керек. ол үшін, ел ертеңі 
жастарды өз бетінше жеке 
көзқарастарын қалыптастыруда 
тарихи шығармалардың алатын 
орны ерекше. Өйткені жастар 
ресми тарихтан гөрі, көркем 
тарихты оқуға құмар. көркем 
тарихтың артықшылығы – 
тарихи сананы қалыптастыруға 
күшті әсер ететіндігінде. 
Бірақ, тарихи сананы көтеруде, 
тарихпен тәрбиелеуде үлкен 
рөл атқарғанымен, ол кітаптар 
дегенмен де ресми тарих бола 
алмайды. Біздің тарих – тұлғаға  
негізделген тарих. Жеке тұлға 
қазақ үшін өте маңызды. Қазақ 

халқының жадында тарих 
әрқашансақталып келген. 
халқымыздың осы ерекшелігін 
елбасы дұрыс түсінді. осыған 
орай, елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
жарлығымен үш жыл қатары-
нан тарихи танымға айрықша 
назар аударылды. олар: 
1997 – «Қоғамдық келісім және 
саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу жылы», 1998 – «халық 
бірлігі мен ұлттық тарих жылы», 
1999 - «Ұрпақтар бірлігі мен 
сабақтастығы жылы» деп 
аталынды. Ұлттық тарихқа 
стратегиялық тұрғыдағы өзінің 
көзқарасын мемлекет басшысы 
1999 жылы шыққан «тарих 
толқынында» кітабында баян 
етіп берді.

2003 жылы Қазақстан 
халқына Жолдауында Пре-
зидент Н.Ә. Назарбаев бұрын-
соңды болып көрмеген «мә-
дени мұра» бағдарламасын 
қабылдау керектігін жариялады. 
Бағдарлама жүзеге асырылған 
2004-2011 жылдар аралығында 
Қазақстанның тарихы мен 
этнографиясы бойынша 26 
арнаулы зерттеу жүргізілді. 
дегенмен, мұның бәрі – тарихи 
жады мен тарихи әділеттілікті 
қалпына келтіру жолындағы 
ауқымды жұмыстың басы ғана 
еді.

Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев «Қазақстан - 2050» 
стратегиясында «Біз ұлттың 
тарихи санасын қалыптастыру 
жұмысын жалғастыруымыз 
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керек» - деген тұжырым 
жасаған. міне, осыған орай, 
мемлекеттік хатшы м. тәжин-
нің баяндамасында айтылғандай, 
Президенттің тапсырмасымен 
«халық тарих толқынында» 
бағдарламасы жасалынды. Бұл 
бағдарламаның негізгі мақсаты 
ретінде Қазақстанның тарих 
ғылымының алдыңғы қатарлы 
әдіснама мен әдістеме арқауында 
сапалы жаңаруды жүзеге 
асыруына жағдай жасауды; 
қазақтардың ұлттық тарихының 
көкжиегін нығайту, ұлттық жаңа 
дүниетанымын қалыптастыруды; 
Қазақстанның жаңа тарихының 
жиырма жылының мәнін 
пайымдауды айтуға болады. Бір 
сөзбен айтқанда, бұл бағдарлама 
Қазақстанның тарих ғылымына 
сапалық жаңару әкелетіні сөзсіз.

Қазіргі уақытта Қазақстан 
тарихын оқыту аса өзекті, 
күрделі, көпқырлы мәселелердің 
бірі болып табылады, өйткені оны 
заман ағымында жүргізу талабы 
қойылған. ең бастысы Қазақстан 
тарихы пәнін орта білім беретін 
мектептер мен жоғары оқу 
орындарында оқытудың аражігі 
ажыратылуы тиіс. Қазіргі уақытта 
пәнді орта және жоғары мектепте 
оқытуда қайталаулар орын алған. 
осыған байланысты пәннің 
типтік оқу бағдарламаларын 
қайта қарау қажет. мектепте 
оқытылатын Қазақстан тарихы 
тым күрделі, фактілерге толы, 
әрі оқушының қабылдауы үшін 
оқу құралдарының тілі ауыр. 

оларды барынша қарапайым, 
әрі оқушы үшін түсінікті және 
тартымды етіп жазу керек. Жалпы 
оқулықтар орта білім беретін 
мектептердегі озық тәжірибелі 
мұғалімдер және ғалымдармен 
бірлесе отырып жазылса қазіргі 
айтылып келе жатқан сыннан 
арылуға болады. төменгі 
сыныптардың оқулықтары 
иллюстрациялар арқылы 
дайындалғаны абзал, ал жоғары 
сыныптар үшін хрестоматия, 
деректер мен құжаттар 
жинақтары қоса берілгені жөн. 
сонда тарихи материалдарды 
игеру жеңіл, белгілі бір оқиғалар 
мен процестерді деректер арқылы 
талдау оларды ұзақ уақыт жадыда 
сақтауға қолайлы бола түседі. 
Жоғары оқу орындарында тарихты 
оқытудың тұжырымдамалық 
ұстанымдары қалыптастырылып, 
тарихшы емес мамандықтар үшін 
оқулықтар мен оқу құралдары 
жүйелі түрде жазылуы тиіс. 
Жоғары оқу орындарында тарихты 
оқытуда әлі күнге дейін сонау 
алпысыншы, жетпісінші, тіпті 
елуінші жылдарда жарияланған 
оқулықтар пайдаланылады. 
Әрине, олардың маңызы зор, 
салиқалы еңбектер екендігі күмән 
тудырмайды, десек те содан бері 
жарты ғасырдан аса уақыт өтті 
емес пе?! «елу жылда ел жаңа» 
деген ғой халқымыз, ендеше 
оларды да жаңартатын кез келді. 
Әсіресе, ежелгі дүние тарихы, 
орта ғасырлар тарихы, т.б. 
бойынша оқулықтарды бірнеше 
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ғалымдар жұмылып жазулары 
керек. Қазақстан тарихын оқытуда 
тың бағыттар, соны тәсілдер 
мен әдістерді меңгеру және 
оларды күнделікті білім беруде 
пайдалану мәселесі көкейкесті 
болып табылады.сондай тың 
тәсілдердің бірі пәнаралық 
байланыстарды орнату болып 
саналады. Пәнаралық тәсілдерді 
кеңестік кезеңдерде де, одан 
ерте кезеңдерде де ғалымдар 
өз еңбектерінде пайдаланған. 
мысалы: ортағасырлық ғұлама 
ғалымдар әл-Фарабиден бастап, 
кейінгі кеңестік кезеңдердегі 
ғалымдар әл-машани да осы 
пәнаралық ғылыми тәсілдерін 
теориялық қағидаларымен 
көрсете білген. Заман талабына 
сәйкес бұл қағидалар сұранысқа 
ие бола алмады. уақыт өте 
келе пәнаралық байланыстың 
қағидаттары үлкен сұранысқа 
қайтадан ие болды. Пәнаралықтан 
өзге оқытудың интерактивті 
тәсілдерін пайдалану 
қалыптасқан әдістермен қатар 
оқытушының әралуан түрлерді 
ұсынуына мүмкіндіктер береді. 
оқытудың жаңа технологияларын 
пайдалануда әдістемелік 
ұсынымдардың маңызы арта 
түсері сөзсіз. 

Қазақ халқының сан ғасырлық 
қайғы-қасіретке толы тарихында 
тағдырдың талай тәлкегіне түсіп, 
көптеген оқиғаларды басынан 
кешіргендігі баршаға мәлім. 
Әйтседе, сондай күрмеуі қиын, 
тығырықты жағдайдан аман-

есен, елдігін, бірлігін жоғалтпай 
шығып отырды, өйткені оның 
жігерін еселеп, рухын туыр етіп 
желбіретіп, арманын асқақтатқан 
тәуелсіздікке, азаттыққа деген 
ұмтылысы мен құштарлығы 
еді. осы орайда елбасының 
«қазақ тарихында біз ұялатын 
ештеңе жоқ» деген сөзі ойға 
оралады [4]. Біздің тарихымыз 
әуел бастан тәуелсіздік, азаттық 
үшін күреске толы. Қазіргі 
тәуелсіздігіміз солардың 
жемісі. Біз тәуелсіздігімізге 
тоқсаныншы жылдардың 
бас кезінде қол жеткіздік деп 
түйеміз, алайда бұл бұрынғы азат 
елдігіміздің жаңғыруы екенін 
естен шығармағанымыз жөн. 
Қазіргі уақытта қазақ тарихының 
ақтаңдақ беттерінде орын алған 
жақтары қайта зерделенуде. 
сонымен қатар, көптомдық 
Қазақстан тарихын жазуда 
қайта қолға алына бастады. 
Бұл да болса тәуелсіздігіміздің 
арқасында іске асырылмақшы 
мақсаттардың бастамасы. алайда 
сол тарихымызды қалай жазамыз 
деген сауал аса өзекті. осы 
турасында талай жиын өткізіліп, 
талай пікір айтылуда. таптауырын 
болған төл тарихымызды 
зерттеумен қалай болса, солай 
кім көрінген айналыспауы керек, 
онымен кәсіпқой тарихшылар 
айналысуы керек. Өйтпеген 
жағдайда біз тарихты одан әрі 
бұрмалай түсуіміз мүмкін.

алқалы жиыннан кейінгі 
күндері баспасөз беттерінде 
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ғалым- оқытушылар жариялаған 
мақалаларындағы туындаған 
ортақ пікір тарихты зерттеуде, 
оқытуда үлкен өзгерістер 
керектігін, ұлттық тарих қоғамдық 
ғылымдардың арасында орталық 
буынға айналуы тиіс екендігі 
жөнінде көптеп айтылуда. 

м. тәжин мырза тарих 
ғылымына неліктен ерекше мән 
беруіміз керектігіне байланысты 
пікірі: «тарихқа арқа сүйемесе, 
болашақ бұлдыр. Планетада мән-
мағынамен құндылықтардың 
мылтықсыз майданы күн сайын 
жүріп жатқан қазіргі күнде тарихи 
жадыны сақтап қалу – жалпы, 
өзіңді-өзің сақтап қалудың 
жалғыз жолы» - деп дәйектеген 
болатын. Бұл мемлекет тарапынан 
айтылған сөз [5].

Жас тәуелсіз ел үшін жоғары, 
орта буын оқу орындарында 
тарих кафедраларының жөнсіз 
жабылуы, сағаттарының 
қысқартылуы, ұлттың жоғалтқан 
рухани-мәдени құндылықтарын 
қайтадан қалпына келтіруге үлкен 
соққы болғандығы тарихтан 
белгілі. Қазақстан тарихын 
жоғары оқу орындарынан алу 
бағытын кезіндегі басқарушы 
шенеуніктер шетел (Польша, 
америка, т.б.) өкілдерінің 
ұсыныстарына сүйенген. Бұл 
Қазақстан тарихын оқытудың 
ерекшелігін, Қазақстан 
тарихы ғылымының жаңа ғана 
қалыптасып келе жатқанын 
түсінбеген басшылықтың іс-
әрекеті еді. Ұлттық сананы 

қалыптастырудың ең негізгі жолы 
– тарихи білім. ол жүйелі түрде 
мектептерде, Жоо-да іске асады. 
сондықтан тарих пәнін оқытудың 
маңыздылығын түсінудің орны 
ерекше. 

Жоғары оқу орындарының 
Қазақстан тарихын оқытуды 
тарихшылар жастардың ұлттық 
намысын шыңдауға, ата-баба 
рухы деген қасиетті сөздерді 
жоғалтпауға тәрбиелейді. «Қазақ 
– үлкен ел, ақ тілеулі, рухы 
күшті ел! Қаншама қансырасақ 
та көктемгі көктесіндей қайта 
көктейміз, қайта өрлейміз» деген 
болатын төле би бабамыз.

тарих – шын мәнінде 
ұрпақты отансүйгіштікке 
тәрбиелеудің негізгі қайнар 
көзі. елбасы тарих туралы тағы 
бір сөзінде «Өркениетті алға 
бастырар ғылым десек, соның 
бірден-бір саласы жас ұрпақты 
дәл тарихтай отаншылдыққа, 
ұлтжандылыққа, әділдікке 
тәрбиелей алмайды», - деп 
түйіндеген. 

мемлекет тарапынан жасал-
ған зор мүмкіншілікті пайдалана 
отырып, қазақтың шын тарихын 
жазу, оны саясаттандырмау 
бағыты күн тәртібіне қойылып 
отыр. Ұлт көшбасшысының 
қолдауымен жүзеге асырылып 
жатқан «халық тарих тол-
қынында» деген бағдарлама 
қазіргі өмір сүріп отырған 
ортаға, халық пен оның тарихына 
деген көзқарас отанын сүйетін 
азаматтарға түбегейлі өзгеріс 
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әкелетініне толық сенімдімін. 
Әрбір мемлекет алдымен 

өзінің ұлттық мүддесін қорғайды 
десек, тарих ғылымының міндеті 
де – тәуелсіздікті баянды ету. 
Өздеріңізге белгілі, қазақтар 
еш уақытта ешкімге қарсы 
соғыс ашпаған, ата-бабалар 
жерін ерлікпен қорғаған халық. 
сондықтан бізге тарих арқылы 
рухы биік Қазақ ұлтын әлемге 
таныту өте маңызды. ол 
үшін, алдымен өзіміз ғылыми 
айналымдағы құжаттар мен 
материалдарды толық игере 
отыра, ұлттық санамызды 
жаңғыртуға бірлесе отыракүш 
салуымызқажет.

Қазақстан тарихы - әлем 
тарихының құрамдас бір бөлігі 
десек, ұлттың тарихын дүние 
жүзілік тарихпен сабақтастықта 
жазуға бағыт алуымыз кезек 
күттіртпейтін мәселе. Бүгінде 
Ұлттық тарихты ұлықтауда, 
әсіресе тәуелсіздік тарихын 

жазуда, төл тарихымызда бүгінгі 
күнге дейін нақтылап дәуірлеуде 
өз шешімін таппай келе жатқан 
мәселелер төңірегінде мемлекет 
тарихы институтының алатын 
орны ерекше. Әсіресе, ұлттық 
тарихты дәуірлеуді нақтылау 
сияқты маңызды тақырыптар 
бойынша отандық және шетелдік 
ғалымдармен, жоғары, орта 
буын оқу орындарындағы ғалым 
оқытушылар құрамымен және 
мектеп оқытушыларымен арнайы 
форумдар, дөңгелек үстелдер, 
ғылыми семинарларды жиі өткізіп 
тұру орын алған. ойымызды 
түйіндей келе,бірлескен күшпен 
ғана біз жалпыұлттық тарихи 
сананы қалыптастыру мақсатына 
жете аламыз. алайда, тарих 
ғылымын одан әрі дамыту 
және оны реформалаудағы 
басымдықтары тарихшы-
ғалымдардың жауапкершілігіне 
тиесілі екендігі даусыз.
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автор, в статье, опираясь на оценку, данную Н.а. Назарбаевым 
казахстанской исторической науке, раскрывает необходимость 
дальнейшего ее развития и реформирования. одновременно поднимает 
проблемы изучения истории в общеобразовательных школах, средних 
и высших учебных заведениях на уровне современных требований, 
систематизации написания учебников, обновления их с учетом 
межпредметных связей. 
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In this article, the author made an assessment to the N.A. Nazarbayev 
in the Kazakhstan historical science and discussed the necessities of its 
further development and reform. At the same time the author raised the 
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education institutions, especially the modern demands of historical 
education, organization and renovation of the textbooks with regard to the 
interdisciplinary connections.
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Зікірия Ж.
удк: 94(574)»1991/20»

Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,
Түркология ғылыми-зерттеу институты, 

тарих ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚТЫҢ ТӘУЕЛСІЗ ТАРИХЫ ҚАЙТСЕ ЖАЗЫЛАДЫ?

Аннотация
Бұл мақалада  қазақ тарихы ғылым алдында тұрған ең өзекті 

мәселе –Қазақтың тәуелсіз тарихын  қайта жазу,  жаңа көзқарастар мен 
тың тұжырымдар, дәстүрлі тарихи жадты қалыптастыру  мәселелері 
қарастырылған. мақалада  қазіргі қазақ тарихының жазылуына негіз 
болған евроцентристік көзқарас пен  тарихты  материалистік тұрғыдан 
түсіну методологиясына талдау жасалған. мақалада  автордың  тарих 
жазудағы   өзінің ұстанымдары мен  тарихты зерттеуде қолданылатын  
тарихи–салыстырмалы, феноменологиялық,  герменевтикалық  
тәсілдері берілген.

Түйінді сөздер: тәуелсіздік, отарлық кезең, коммунистік 
идеология кезеңі, идеологиялық ықпал, евроцентризм.

Қазақстан республикасы өз 
тәуелсіздігін алғанына жиырма 
жылдан аса уақыт өтсе, қазақ 
халқының тәуелсіз төл тарихы 
әлі күнге жазылмай келеді. осы 
күнге дейін қазақ халқы өзге 
жұрттың кезбе саяхатшылары 
мен жансыздарының жазып 
қалдырған деректеріне сүйеніп 
жазылған тарихты өзінің тарихы 
ретінде танып, пайдаланып 
келеді. Басқаша айтқанда, қазақ 
өзіне өзгенің көзімен қараудан 
жалығар емес. оның басты 
себебі, халқымыз басынан 
өткерген отарлық кезең, әсіресе, 
коммунистік идеология кезеңі 
халық санасында өзінің ауыр 
іздерін қалдырғанын ешкім жоққа 
шығара алмайды. Қазақ халқы 
ресей империясы құрамындағы 

бұратана халық ретінде жан-
жақты қысымға түсіп, орыстардың 
идеологялық ықпалында болғаны, 
өз тарихынан, мәдениетінен, 
жалпы рухани құндылықтарынан 
отаршылдар белгілеген деңгейде 
хабары болғаны ащы да 
болса шындық. отаршылдар 
мақсаты - қазақ халқын толық 
рухани дербестігінен айыру, 
мәнгүрттендіру болатын. Бұл 
әрекет белгілі бір дәрежеде 
өз мақсатына жетті де. халық 
санасында өз тарихы мен рухани 
дүниесіне үрке қараушылық, 
менсінбеушілік сияқты жаман 
әдеттерді қалыптастырып 
үлгерді. Өкінішке орай, бұл 
бүгінгі күні өршімесе, кеміген 
жоқ. сондықтан қазақ халқының 
рухани дербестігін қалпына 
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келтіру мемлекеттік мәселеге 
айналып отырғанын мойындауға 
тиіспіз. Өйткені, Қазақ халқы 
өзінің жоғалтқан рухани, мәдени 
құндылықтарын қайтадан 
қалпына келтірмейінше, 
халық санасындағы рухани 
тоқыраушылықты жою, құлдық 
психологиядан құтылу мүмкін 
емес. рухани, мәдени дербестігін 
сақтай алмаған халықтың өзінің 
мемлекеттілігін сақтай алмасы 
да анық. мұндай күрделі кезеңде 
халықты тығырықтан шығарар 
жол - қазақ халқының сан ғасыр 
бойы жинаған рухани-мәдени 
мұрасы мен тарихы болмақ. 
Бірақ оларды қайтадан қалпына 
келтіру оңайға соқпасы қазіргі 
күннің өзінде белгілі болып 
отыр. Өйткені, кеңес дәуірінде 
қазақ тарихы мен жалпы рухани 
мәдениетіне евроцентристік 
көзқарас пен тарихына 
материалистік тұрғыдан 
жасалынған талдау қазақ 
халқының дәстүрлі тарихы мен 
мәдениетіне берілген ауыр соққы 
болды. тарихты материалистік 
тұрғыдан тану методологиясы 
негізінде жазылған тарих қазақ 
халқын өзінің дәстүрлі тарихи 
жадынан айырды және ол 
тарихтың түпкі мақсаты қазақта 
құлдық психология қалыптастыру 
болды. сондықтан қазақ тарихын 
жаңа көзқарас, тәуелсіз ел 
тұрғысынан қайта жазу, дәстүрлі 
тарихи жадты қалыптастыру 
- бүгінгі Қазақ тарих ғылымы 
алдында тұрған ең өзекті мәселе. 

ол үшін алдымен отарлық 
кезеңде жазылған тарихқа талдау 
жасап, оның методологиялық 
негіздерінің қазақ болмысына 
сай келмейтін тұстарын анықтап, 
олардан арылу қажет. сонда 
ғана қазақ халқының тәуелсіз 
тарихын жазу мүмкіндігі туады. 
ол үшін қазіргі қазақ тарихының 
жазылуына негіз болған 
евроцентристік көзқарас пен 
тарихты материалистік тұрғыдан 
түсіну методологиясына талдау 
жасалуы тиіс.

алдымен евроцентристік 
көзқарас дегеніміз не, 
осыған талдау жасап көрелік. 
евроцентризм – европалықтардың 
өз тарихы мен мәдениеті туралы 
қалыптастырған көзқарастар 
жүйесі. евроцентризм туралы 
ағылшын тарихшысы Норман 
дэвис былай дейді: «тех кто 
пишет историю европы, нельзя 
обвинить в евроцентризме просто 
потому, что они фокусируют 
внимание на европейских 
делах, то есть придерживаются 
избранной темы. евроцентризм 
определяется не темой, а 
отношением. евроцентризм 
– это традиционная для 
европейских авторов склонность 
считать их цивилизацию 
высшей и самодостаточной, это 
пренебрежение необходимостью 
принимать во внимание и другие, 
неевропейские точки зрения. 
Неудивительно (и очень хорошо), 
что история европы писалось, 
в основном, европейцами и для 
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европейцев. Но, прискорбно, 
что европейские историки часто 
подходили к своему предмету 
как Нарцисс к пруду, искали в 
нем только отражения своей 
красоты» [1, 12 Б.]. Бұл жерде 
автор евроцентристік көзқарас 
астарында европалық өркениет 
жатқанын бүкпесіз ашық айтқан 
және бұл көзқарастың өзге 
халықтар тарихын зерттеуде тура 
келе бермейтінін де ескерткен. 
ал европалық өркениет негізінде 
христиандық таным жатқаны 
айдан анық. Бұл туралы неміс 
ақыны т.с. Элиот былай дейді: 
«основным в создании общей 
культуры народов, каждый из 
которых имеет свою культуру, 
является религия... я говорю об 
общей христианской традиции, 
которая сделала европу тем, что 
она есть, и об общих элементах 
культуры, которые это общее 
христианство с собой принесло... 
именно в христианстве развилось 
наше искусство; христианстве – до 
недавнего времени – коренились 
правовые системы европы. 
именно на фоне христианства 
приобретает значения наша 
философия. отдельный европеец 
может не верить в истинность 
христианской веры; и все же то, 
что он говорить, производит, 
делает – все обретает смысл в 
христианском наследии. только 
христианская культура могла 
породить вольтера и Ницще. я не 
верю, что европейская культура 
переживет утрату христианской 

веры» [2, 7 Б.]. демек, 
евроцентристік көзқарасты 
негізге алып исламдық танымға 
негізделген қазақ немесе жалпы 
түркі мәдениетін, тарихын 
танып, білу мүмкін еместігін 
сезіну онша қиын емес.  Өйткені, 
қазақ халқының рухани, мәдени 
болмысы, өнері, қоғамдық 
қатынастарды реттейтін 
құқықтық заңдары түгелімен 
ислам діні, оның ішінде Қожа 
ахмет Йасауи негізін салған 
сопылық жолдың түркілік 
бағыты – йасауийа тариқаты 
негізінде қалыптасқанын 
ескерсек, онда осы күнге дейінгі 
тек тарих ғылымы емес, жалпы 
гуманитарлық ғылымдарға 
қатысты қалыптасқан ғылыми 
көзқарасты түгелімен қайта 
қарау қажеттігін түсінеміз. тарих 
ғылымы болса, тек евроцентристік 
көзқарас емес, сонымен бірге 
«тарихты материалистік 
тұрғыдан түсіну» деген маркстік 
дүниетаным аясында дақалып, 
қатпарлы қысымға ұшырады.

к. маркс бұл қағиданы 
былайша түсіндірді: «адамдар 
өз өмірінде, қоғамдық қатынас 
барысында, өзінің еркінен тыс, 
бірақ қажетті қатынастарға, 
өндірістік қатынастарға түседі 
және ол қатынас өндіргіш 
күштердің белгілі бір даму 
сатысына сай келеді. Бұл өндірістік 
қатынастардың жиынтығы 
қоғамның экономикалық 
құрылымын құрайды. ол 
қоғамдық құрылыстың базисі, 
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негізі. материалдық өндіріс 
өзіне лайықты әлеуметтік, 
саяси, рухани процестерді 
қалыптастырады. тұрмысты сана 
билемейді, керісінше, тұрмыс 
сананы билейді» [3, 7 Б.].

тарихты материалистік 
тұрғыдан тану, түсіндіру 
тәсілі адамды  материалдық 
құндылықтар үшін рухани 
құндылықтарды құрбан етуге 
даяр, өзімшілік құбыжыққа 
айналдырды. Өздеріне осы 
методологиялық өлшемді негіз 
етіп алған кеңестік тарихшылар 
қазақ даласындағы бүкіл 
қоғамдық, саяси процестердің 
негізгі қозғаушы күші болған 
рухани процестердің тарихи 
фактор ретіндегі рөлін жоққа 
шығарды. «малым жанымның 
садағасы, жаным арымның 
садағасы» - деген мақалды 
өмірінің негізгі қағидасы етіп, 
иман-сенімін малынан да, 
жанынан да артық санаған 
халықтың басты қасиеті сыртқа 
тебілді. Қазақ халқының 
дәстүрлі тарихи жады тарихты 
материалистік тұрғыдан түсіну 
шеңберінде сыймайтын болған 
соң қолданыстан шығарылып 
тасталды. ол тарихтың 
орнына өзге халықтардың, 
атап айтқанда, қытай, грек, 
араб, парсы, италяндықтардың 
кезбе саясатшылары мен та-
рихшыларының, географтары 
мен зерттеушілерінің жол-
жазбалары мен еңбектерінде 
жазылған деректер негізінде қазақ 

халқының мүлде басқа тарихы 
жазылып, шынайы тарих ретінде 
ұсынылды. рухани өрісі биік 
халық материалистік тұрғыдан 
жазылған тарихта ой-өрісі тар, 
мал үшін, мал жайлайтын жер 
үшін еш нәрсені аямайтын жабайы 
немесе жартылай жабайы халық 
ретінде сипатталды. халықтың 
рухани дүниесіне, мәдениетіне 
ешкім назар аудармады.

кеңестік тарихшылар ол 
қоғамдық құрылыстардың 
қазақ даласындағы қоғамдық 
құрылысқа сай келмейтіндігін, 
мұндағы тарихи процестердің 
өзіндік ерекшілігі барлығын, 
тарихты материалистік тұрғыдан 
түсіну тәсілінің қазақ тарихына 
қолдануға болмайтынын 
ескермеді. керісінше, қазақ 
халқында рулық, тайпалық 
жүйенің сақталуы халықтың әлі 
алғашқы қауымдық құрылыс 
шеңберінен шықпағандығын, 
дамудың жоғарғы сатысына 
көтерілмегендігін көрсететін 
басты көрсеткіш ретінде сипат-
талды.

Қазақ халқы тарихын 
зерттеуде материалистік 
көзқарастың сай келмейтінін 
ғалым Ж. артықбаев бы-
лай тұжырымдайды: «Біздің 
байқағанымыздай тарихи 
қазақтанудағы басты кемшілік 
пен шектеулілік тарихқа бір 
жақты материалистік тұрғыдан 
талдау жасауға байланысты 
болып отыр және ол қоғам мен 
мемлекеттің тарихилығымен 
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байланысты. тарихты материа-
листік тұрғыдан зерттеу 
евроцентризммен, маркстік 
методологиялық түсініктермен, 
парадигмалармен тікелей бай-
ланысты. тарихты зерттеудегі 
формациялық өлшем - адамзат 
тарихындағы сан түрлілікті 
жоққа шығарды. Қоғамдық өмір 
мен мемлекеттіліктің тууын 
таптық күрестің тууымен, 
байлар мен кедейлер арасындағы 
қарама-қайшылықтың болуымен 
байланыстырды» [4, 37-38 Б.].

одан ары Ж.артықбаев өз 
ойын былай жалғастырады: 
«евразия даласы  көшпенділерінің 
мәдени жетістіктерін толығымен 
бойына сіңірген қазақ қоғамы 
өзінің ішкі құрылымы жағынан 
да, сыртқы құрылымы жағынан 
да, мән мағынасы жағынан да 
ерекше құбылыс болып табылады. 
көшпелі қоғамның өмір сүру 
негізінде қайталанбайтын, 
өзгелермен салыстыруға 
келмейтін өзіндік ерекшелігі 
бар. мұнда Батыстың да, 
Шығыстың да мәдени өлшеміне 
сай келмейтін ерекше мәдениет 
қалыптасқан. осы ерекшелікті 
сезіну - методологиялық 
парадигманы өзгертуге негіз 
болуы тиіс. Бәрінен бұрын тарихи 
таным өзегіне материалдық 
көрсеткіштер емес, рухани 
құндылықтар: қоғамдық сана, 
әлеуметтік-мәдени құндылықтар 
сияқты факторлар қойылуы 
тиіс» [5]. Бұл жерде ғалымның 
қазақ тарихын зерттеудегі 

басты методологиялық бағытты 
айқындап беріп отырғанын 
атап көрсетуге тиіспіз. Өйткені, 
қазақ халқы әр кезде өзінің 
рухани дүниесін, иман-сенімін 
малынан да, жанынан да артық 
қойды, «Өлімнен ұят күшті»- 
деп, ар-ұятын өмірінен де артық 
санады. Бұл қазақ халқы үшін 
материалдық дүние емес, рухани 
дүниенің қымбат екендігін, 
қазақ қоғамы үшін рухани 
құндылықтар шешуші мәнге ие 
екендігін көрсетеді. Басқаша 
айтқанда, қазақ халқы басынан 
кешкен сан қилы оқиғалардың 
басты қозғаушы күші рухани 
процестер болды. Өкінішке орай, 
бұл факторлар қазақ тарихын 
зерттеуде есепке алынбады. осы 
мәселе бойынша исламтанушы-
ғалым Н. Нұртазина былай 
дейді: «отандық қоғамтану 
ғылымында дінді мәдениетке 
қарсы қою, атап айқанда, ислам 
дінінің  мәдениетке қосқан үлесін 
мойындамау, ... ислам дәстүрін 
жоққа шығару, жалпы қазақ 
қоғамының исламдану дәрежесін 
өте төмен бағалау, сопылықтың 
шын мағынасын түсінбеу немесе 
әдейі бұрмалау т.б. Нәтижесінде 
бейрухани тарих пен діннен 
ажыратылған ұлттық мәдениет 
жасалынды» [6, 5 Б.]. Қоғамдық 
ғылымдардағы осы тоңмойындық 
бүгінгі ұрпаққа өз ата-бабасының 
рухани, мәдени болмысын тануға 
мүмкіндік бермей отыр. Бұл өз 
кезегінде күн өткен сайын өскелең 
ұрпақтың қазақ халқының 
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рухани, мәдени қайнарларынан 
алшақтауына, дөрекіленуіне, 
мәдениетсіз тобырға айналуына 
ықпалын тигізуде және бұл 
қоғамдық өмірдің бар саласынан 
қөрініс табуда. егерде бүгінгі 
күні ғалымдар тарапынан қазақ 
тарихы мен рухани, мәдени 
болмысына жаңа көзқарас 
қалыптастырылмаса, онда ертеңгі 
күні қазақ халқының ұлт ретінде 
жойылып кету ықтималдығы 
барлығын жоққа шығаруға 
болмайды. ол үшін алдымен 
қоғамдық ғылымдарды зерттеудің 
жаңа тәсілдерін қалыптастыру 
қажет. ол үшін қайтадан 
жаңалық ашу қажет емес. тек, 
осы күнге дейін жасалынған 
ғылыми зерттеу тәсілдерінің 
ішінен қажеттісін таңдап ала 
білуде. Бұл жерде сол европалық 
ғалымдардың да тәжірибесін 
пайдалану артық емес. ол үшін 
ғылыми-зерттеу тәсілдерінің 
негізіндегі христиандық таным 
мен құндылықтарды алып тастап, 
олардың орнына исламдық 
таным мен құндылықтарды қою 
керек. сонда қазақ тарихын 
зерттеудің жаңа тәуелсіз арнасы 
қалыптасады. Бұл қоғамдық 
ғылымдар саласындағы зерттеу 
мүлде жаңа бағытқа бет бұрып, 
қазақ халқы қарауға мүмкіндік 
алады. Әрине, бұл жерде мына 
мәселе ескерілуі тиіс. ислам 
дініндегі халықтардың да сан 
түрлі мәдениет өкілдері екендігі, 
олардың арасында қаншама 
ерекшеліктер барлығын естен 

шығаруға болмайды. олардың 
арасынан қазақ халқының 
қайталанбас ерешелігін қа-
лыптастырған рухани күшті 
анықтау қажеттігі туады. Жалпы 
бұл халықтар арасындағы мәдени 
ерекшеліктер тек ислам дініндегі 
халықтарға ғана тән емес, 
христиан дініндегі халықтарда 
да осы мәселе бар. ол туралы 
европалық жазушы альберто 
моравийе былай деп жазады: 
«европа мәдениеті екі жақты 
мата сияқты: бір жағы сан түрлі 
бояумен өрнектелген, екінші жағы 
терең де, қанық бір түсті бояумен 
боялған» [7, 7 Б.]. Бұл жерде автор 
христиан дініндегі халықтардың 
мәдениеті сан түрлі болғанымен, 
оларды біріктіріп тұрған 
христиандық таным болғанын 
анық меңзеп отыр. сол сияқты 
ислам дініндегі халықтардың да 
мәдениеті сан-алуан болғанымен, 
оларды біріктіріп тұрған ұлы күш 
– исламдық таным барлығын 
көрсетеді.

Қазақ халқы рухани дүниені 
материалдық дүниеден жоғары 
бағалады. Бұл туралы XX ғасыр 
басындағы қазақ ойшылдары 
иманның материалдық дүниеден 
жоғары екендігін дәлелдеп 
жазды да. мысалы, Шәкәрім 
қажы марксизмнің тарихты 
материалистік тұрғыдан тану 
тәсілінен толық хабардар болды 
және бұл тәсілді қолдану неге 
апаратынын айқын аңғарды. 
«Пайғамбар мұса жолықса» атты 
өлеңінде бұл тәсіл туралы былай 
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дейді:

Затшылдық көзді байлады,
адастырып айдады.
Жан билемей тән билеп,
ақылдың соры қайнады.
Ғылым деп уды жегізді,
денсіз зат жоқ дегізді.
дәлелсіз пәнмен перделеп,
көрсетпей қойды негізді [8, 

234-235 Б.].

ал, Ә. Бөкейханов болса, қазақ 
тарихын жазу үшін алдымен оның 
мәдени болмысына көңіл аудару 
қажеттігін жазады. ол, «жақсы 
көркем жырда сол уақыттағы 
қазақтың болмыс-салты көрініп 
тұруға лауық (лайық). тарихтың 
сара жолы екіге бөлінеді. Бірі 
бөлек тарихтың пайдаланған 
соғыс істері. 

Біздің қазақ білетін тарих 
осы... тарихтың екінші түрлісінің 
(мұны орыс тілінде история 
культуры дейді) пайдаланғаны 
– жұрттың болмыс-салты, 
рухани мәдениетінің  дәрежесі. 
Бұлардың бәрі сол жұрттың сол 
замандағы тіккен үйінен, киген 
киімінен, ұстаған аспаптарынан, 
сөздерінен білінеді. анық 
тарих – осы екіншісі. Бұған жем 
нәрселер (материал) жақсы, шын 
ақындар шығарған, бұзылмаған 
жырларда болады» [9]. – дейді. 
Қазақ ойшылдарының бұл 
пікірлері қазақ тарихын тану 
үшін материалдық құндылықтар 
емес, мәдени, рухани 
құндылықтардың маңызы жоғары 

екендігін дәлелдейді. Қазақ 
ойшылдарының бұл пікірлері 
негізінде қазақ халқының 
дәстүрлі діни танымы жатқанын 
көруге болады. Бұл өз кезегінде 
қазақ тарихын зерттеу үшін ең 
алдымен оның басынан кешкен 
діни, рухани үдерістеріне баса 
көңіл аудару қажеттігін көрсетеді. 
Жалпы дін адамзат қоғамында 
шешуші рөль атқаратын қуатты 
фактор екендігі құпия мес. 
діннің қоғамдағы рөлінің артуы 
– ол қоғамың нұрлануына, 
гүлденуіне, мәдениетінің жаңа 
сатыға көтерілуіне әкелсе, 
діннің қоғамдағы ролінің  
төмендеуі, керісінше  қоғамның 
азғындауына, тоқырауға ұшырап, 
ыдырауына әкелетін қауіпті 
факторға айналады. діннің 
қоғамдағы рөлінің қаншалықты 
жоғары екендігі туралы XX ғасыр 
басындағы орыс ойшылы в.с. 
соловьев былай деп жазады: «При 
таком внутреннем соединении (а 
несмешении) религиозной идеи 
с народностью выгрывает и та 
и другая сторона. Народность 
перестает быть простым 
этнографическим и историческим 
фактором, получает высший 
смысл и освящение, а религиозная 
идея обнаруживается с большой 
определенностью, окрашивается 
и воплощается в народности, 
приобретает в ней живую 
историческую силу для своего 
существования в мире. и чем 
значительнее народная сила, тем 
выше она должна подниматься  
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над национальном эгоизмом, тем 
полнее она должна отдаваться 
своему вселенскому служению» 
[10, 50 Б.]. в.с. соловьевтің 
бұл пікірі кез-келген халықтың 
деңгейі, рухани қуаты діни 
идеяның халықтың ой-санасынан 
қаншалықты терең орын алуына 
байланысты екендігін көрсетіп 
отыр. Басқаша айтқанда,  
халықтың әдет-ғұрып, салт-
дәстүрінің, жалпы мәдениетінің 
қай бағытта дамитынын 
айқындайтын – діні, діни танымы. 
демек, қазақ қоғамындағы діни 
үдерістер тарихын зерттеу – қазақ 
тарихына басқа тұрғыдан талдау 
жасауға мүмкіндік береді. Әрине, 
бұл тарихты зерттеуде алғаш 
рет қолданылып отырған тәсіл 
емес. Батыс елдерінде бұрыннан 
қолданылып келе жатқан өз 
алдына жеке ғылыми мектеп 
болып қалыптасқан жүйе және ол 
жүйе «тарихи идеализм» мектебі, 
немесе «мәдени-тарихи мектеп» 
деп аталады [11]. Бұл зерттеу 
жұмысының негізгі нысанасы 
қазақ қоғамындағы діни 
үдерістер тарихы болғандықтан 
діндерді зерттеу тәсілдері де 
қатар қолданылады. олар мына 
тәсілдер:

тарихи-салыстырмалы зерт-
теу тәсілі. Бұл тәсіл бір діннің әр 
кезеңдегі жағдайын салыстыра 
отырып, қоғамда болып жатқан 
өзгерістерге талдау жасауға 
мүмкіндік берді.

Феноменологиялық тәсіл. 
Бұл тәсіл мән мен мағынаның 

адамдар арасындағы рухани 
ықпалдастығы мен санадағы өз-
герістерінің қаншалықты екен-
дігін анықтайды.

герменевтикалық тәсіл. 
Бұл тәсіл діни құбылыстар мен 
діни мәтіндердегі шешілуі қиын 
мәселелерді шешу, түсіндіру 
жолдарын көрсетеді [12, 19-21 
Б.].

тарихты зерттеудің бұл тәсілі 
қазақ халқының қолданыстан 
шығарылған тарихи жадын 
ғылым кәдесіне жаратуға, 
тарихи дереккөзі ретінде 
пайдалануға мүмкіндік береді. 
ол өз кезегінде қазақ тарихына 
рухтың енуіне, өз тарихына 
өзгенің көзімен емес, қазақтың 
көзімен қарауына мүмкіндік 
береді. а. Байтұрсыновтың 
тарихшыларға қойған талабын 
толық іске асырады. ол кісі 
тарихшыларға мынадай талап 
қояды: «тарихшылардың мақсаты 
– уақиғалардың уақытын ғана 
көрсетіп, яки не түрде болған 
тысқы сиқын көрсету емес, ол 
уақиғаның болуына нендей 
нәрселер, қандай уақиғалар себеп 
болғанын көрсетіп, ішкі мәнімен 
таныстыру» [13]. мұндай ретпен 
жазылған тарих халықтың 
басынан кешкен оқиғалардың 
себеп-салдарын толық түсінуіне, 
жеңісіне мақтанып, жеңілісінен 
сабақ алуына мүмкіндік береді. 
алайда, бұл бұрынғы жазылған 
тарихты толық жоққа шығару 
емес. ол тарихта айтылмай 
қалған мәселелерді қазақ 
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халқының дәстүрлі тарихи 
жадында сақталған дүниелермен 

толықтыру, байыту болып 
табылады.
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International Kazakh-Turkish university.
In this article, the author discussed the most important issue of 

writing the true story of independent Kazakhstan with taking in account 
of new attitudes and concepts, progress and confirmation of the traditional 
historical sciences.
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ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты
Деректану,тарихнама және Отан тарихы бөлімінің бастығы, 

тарих ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚСТАННЫҢ БIЛIМ ДЕҢГЕЙIН
ӘЛЕМДІК СТАНДАРТҚА НЕГІЗДЕУ

Аннотация
мақалада елбасымыздың жыл сайынғы Жолдауларында білім 

мен ғылым саласына аса мән беретіні жайлы және «Жаңа онжылдық 
– жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» 
атты Жолдауындағы отандық білімді бәсекеге қабілетті бейімдеуге 
байланысты және білім саласына қатысты басқа да келелі мәселелерді 
ғалымдар қауымдастығы бірауыздан қолдап отырғандығы 
туралы айтылған. Әсіресе, жоғары оқу орындарын әлемдегі үздік 
университеттердің қатарына қосу, 2020 жылға қарай 12 жылдық білім 
беру жүйесін енгізу тәрізді бастамалар туралы мәселелер көтерілген.

Түйін сөздер: елбасы, Жолдау, білім, ғылым, тәрбие, мәдениет, 
қоғам, стратегия, деңгей, жаһандану, патриотизм, зияткерлік, 
рейтинг.

елбасы жыл сайынғы 
Жолдауында білім мен ғылым 
саласына аса мән беретіні 
баршамызға белгілі жайт. 
Биылғы «Жаңа онжыл-
дық – жаңа экономикалық 
өрлеу – Қазақстанның 
жаңа мүмкіндіктері» атты 
Жолдауындағы отандық білім-
ді бәсекеге қабілетті бей-
імдеуге байланысты және білім 
саласына қатысты басқа да 
келелі мәселелерді ғалымдар 
қауымдастығы бірауыздан 
қолдап отыр. Әсіресе, жоғары 
оқу орындарын әлемдегі үздік 
университеттердің қатарына қосу, 
2020 жылға қарай 12 жылдық 
білім беру жүйесін енгізу тәрізді 

бастамалар оқытушылар мен 
мұғалімдердің қолдауын табуда.

«2020 жылға қарай қалалық, 
сол секілді ауылдық жерлердегі 
барлық балалар мектеп жасына 
дейінгі тәрбие беру және 
оқытумен қамтылатын болады» 
[1, 22 Б.]. ана сүтімен берілетін 
тілімізді бұзбай тәрбиелейтін 
және мектеп жасына дейінгі 
бүлдіршіндерге білім мен 
тәрбиені қоса беретін қазақи 
балабақшалар ашу бүгінгі күннің 
көкейкесті мәселелерінің бірі 
екенін Президент өз Жолдауында 
баса айтып өткен.

осы тұрғыда қазақ халқының 
бiртуар азаматтары сәкен 
сейфуллин, міржақып дулатов 
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және мағжан Жұмабаевтардың 
бір ғасыр бұрын айтып кеткен, 
мына ой-пiкiрлерi Президент 
Жолдауымен үндесіп жатқандай. 

«...Қазаққа оқу бұрын бір 
мәртебе болса, енді мың мәртебе 
керек болды. Қазақ алдыңғы 
болашағын ойлауы керек» [2].

«…Балқыған жас баланың 
ойына, қанына, сүйегiне ұлт 
рухын сiңiрiп, ана тiлiн анық 
үйретiп шығару, … өйткенi 
мұндай балалар мектептi 
бiтiргеннен кейiн қай жұрттың 
арасында жүрсе де, сүйегiне 
сiңген ұлт рухы жасымайды, 
… қайда болса да, тiршiлiгiнде 
қандай ауырлық өзгерiстер көрсе 
де, ұлт ұлы болып қалады…» [3].

«…Әрбiр ұлттың баласы өз 
ұлтының арасында, өз ұлты үшiн 
қызмет қылатын болғандықтан, 
тәрбиешi баланы сол ұлт 
тәрбиесiмен тәрбие қылуға 
мiндеттi» [4].

Біздің қоғамымыздың гүл-
денуіне ең басты алтын кілт – 
адам факторы, оның еркі, күш-
жігері, табандылығы мен білімі, 
мәдениеті. Әлемді өзіне қарату 
үшін рухани байлық пен мәдениет 
керек. Біздің еліміз – ғасырдан-
ғасырға жалғасып келе жатқан 
игі рухани тәжірибеге бай халық.

Ұрпақ тағдырын бәрінен де 
қымбат санайтын елбасымыздың 
білім беру саласын заманға сай 
дамыту, әлемдік білім кеңістігіне 
ену бағытында әр жылғы халыққа 
Жолдауында білім мен ғылым 
саласындағы қызметкерлерді 

жаңа ізденістерге жұмылдыруда. 
Білім қызметкерлерінің еңбегі 
қашаннан да жанқиярлық еңбек, 
олар қаншалықты аянбай жан-
тәнімен өмірін оқу-тәрбие 
ісіне сарп етсе, соншалықты 
қамқорлық та күтеді. Бұл орайда 
мемлекет тарапынан ұстаздарға 
жасалып отырылған қамқорлықты 
ризашылықпен қарсы аламыз. 
елдің елдігін танытатын білім 
саласындағы қызметкерлер қазіргі 
қаржы дағдарысы қарсаңында 
қиыншылықтардың қандайын 
болса да жеңе отырып, мемлекет 
пен әлеумет қойып отырған 
талаптар деңгейінен көрінетініне 
сеніміміз мол. 

Әлемдiк бiлiм кеңiстiгiне 
кiрiгу тұсында тұрған Қазақстан 
республикасының бiлiм саласы, 
оның әр кезеңiндегi айқындалған 
үрдістері әр халықтың гүлденiп 
өркендеуiнiң, қоғамдағы 
прогрессивтiк өзгерiстердiң 
бiлiмге байланастылығын, жалпы 
бiлiм саласының маңыздылығын 
дәлелдейдi. Әрбiр мемлекеттiң 
зияткерлік, экономикалық, 
парасаттылық және мәдени 
қарымы бiлiм саласының күйiне 
және оның даму мүмкiндiктерiне 
тiкелей байланысты екендiгi 
баршамызға аян.

осы тұрғыдан алғанда 
тәуелсiз Қазақстан республика-
сының бiлiмi мен ғылымының 
стратегиясы бiлiм беру жүйе-
сiнiң ұлттық тәлiм-тәрбие 
идеяларын сақтай отырып, 
әлемдiк бiлiм кеңiстiгiне 
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кiрiгумен анықталады. Үшiншi 
мыңжылдық жылнамасын ашып 
отырған бүгiнгi Қазақстанның 
бiлiм беру саясатындағы өзектi 
ой – елiмiздiң экономикасы мен 
әлеуметтiк саласының тұрақты 
дамуының басты факторларының 
бiрi – бiлiм деңгейiнде. 

Қазақстан республикасының 
Президентi Нұрсұлтан Назарбаев 
Қазақстан халқына «Қазақстан 
экономикалық, әлеуметтiк және 
саяси жедел жаңару жолында» 
атты 2005 жылғы 18 ақпандағы 
Жолдауында «XXI ғасырда 
бiлiмiн дамыта алмаған елдiң 
тығырыққа тiрелерi анық. 
Бiздiң болашақтың жоғары 
технологиялық және ғылыми 
қамтымды өндiрiстерi үшiн 
кадрлар қорын жасақтауымыз 
қажет. осы заманғы бiлiм беру 
жүйесiнсiз әрi алысты барлап, 
кең ауқымда ойлай бiлетiн осы 
заманғы басқарушыларсыз бiз 
инновациялық экономика құра 
алмаймыз.

демек, барлық деңгейдегi 
техникалық және кәсiптiк бiлiм 
берудi дамытуға бағытталған 
тиiстi шаралар қолдануымыз 
шарт», – делiнген [5]. осынау 
ақиқаттың дәлелi – Қазақстан 
республикасы дамуының 
2030 жылға дейiн межеленген 
стратегиясында, оны жүзеге 
асыруға бағытталған елiмiз-
дiң кезең-кезеңмен дамуының 
стратегиялық жоспарларында 
бiлiм саласына айрықша басым-
дылықпен мән берiлгендiгi [6].

Нақтыланған межеге сай 
егемен елiмiздiң бiртұтас бiлiм 
жүйесiнiң жаңа сапалық деңгейге 
көтерiлуi оның құрамдас 
бөлiктерi, жеке буындарындағы 
өзгерiстердiң бiр мақсатқа 
бағындырылған, ғылыми-
практикалық iс-шаралардың 
сапалы ұйымдастырылуына 
байланысты. Жалпы бiлiм беру 
– үздiксiз бiлiм беру жүйесiнiң 
негiзiн қалайтын ең басты, 
базистiк буыны. мектептiң 
әлеуметтiк институт ретiндегi 
негiзгi мiндетi жалпы бiлiм берудi 
жүзеге асыруда мемлекет, қоғам 
және тұлға сұранысын ұштастыру, 
үздiксiз бiлiм жүйесiнiң басқа да 
буындарымен сабақтастығын 
қамтамасыз ету екендiгi 
көпшiлiкке мәлiм. осы тұрғыдан 
алғанда қазақ мектебi өзiнiң 
қалыптасу, даму тарихының әр 
кезеңiнде жүктелген мiндеттердi 
заман талаптарына сай атқарып 
келдi. Әрбiр жаңа кезеңде мектеп-
тiң әлеуметтiк мiндеттерiндегi 
жаңашыл бастамалардың қай-
нар көзi – өткен тәжiрибедегi 
байқалған қайшылықтар, шешуi 
табылмаған мәселелер. сонымен 
қатар, бiлiм берудегi жаңашыл 
бастамалар, өткен жетiстiктермен 
сабақтас екенi өмiр заңдылығы.

Қоғам дамуының әр 
кезеңiнде жас ұрпаққа 
берiлетiн бiлiмнiң құрамы 
мен құрылымына қойылатын 
жаңа талаптар мен соған сай 
енгiзiлетiн өзгерiстердiң сипаты 
сыртқы және iшкi факторлардың 



39

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2013

негiзiнде айқындалады. осы 
тұрғыдан жалпы бiлiм беру 
жүйесiндегi бетбұрыстардың 
себепшiсi болып отырған сыртқы 
факторларға елiмiздiң егемендiк 
алуына байланысты қоғамда 
болып жатқан саяси-әлеуметтiк, 
экономикалық өзгерiстер, әлем-
дiк деңгейдегi бiлiм берудiң 
жаңашыл үдерістерi жатады. Iшкi 
факторларға бiлiм беру жүйесiнiң 
өзiне тән iшкi жағдайы, соған сай 
iшкi құрылымдық элементтерi 
кiредi. Нақтырақ айтсақ, олар – 
жалпы бiлiм берудегi ұстанымдар, 
берiлетiн бiлiм мазмұны, оқу-
тәрбие үдерісiнiң жайы, мұғалiм 
мен оқушының қарым-қатынасы.

егемендiк алғаннан берi 
елiмiзде бiлiм берудi жаңа сапалық 
деңгейге көтеру мақсатында 
аталған факторларды, олардан 
туындаған мәселелер мен шешуi 
табылмаған қайшылықтарды 
пайымдай отырып реформа 
жүргiзiлуде. кешендi түрде 
ұйымдастырылған жалпы бiлiм 
беру жүйесiндегi реформа 
барысында ғылыми тұрғыда 
негiзделген жетекшi идеялары 
мен қағидалары жүйеленiп, 
Қазақстан республикасы жалпы 
бiлiм беретiн мектептердiң 
даму тұжырымдамасында 
нақтыланады. Жалпы бiлiм 
берудегi өзгерiстердi жүзеге 
асырушы негiзгi әлеуметтiк 
институт – мектептiң жаңаруының 
бағыттары да айқындалды. 
олар: мектептi ұлттық және 
дүниежүзiлiк мәдени мұраның 

диалектикалық бiрлiгi негiзiнде 
дамыту, демократияландыру, 
iзгiлендiру арқылы оның 
жасампаздық қызметiн ұлттық 
болмысқа сай жаңарту.

Бүгiнгi күнi республикадағы 
барлық қазақ мектептерi-
нiң бағдаршамы Қазақстан 
республикасының Президентi 
Н.Ә. Назарбаевтың мына сөзi 
болуы керек: «Бiз демократия 
мен нарықтық экономиканы 
принциптi түрде жақтаймыз. 
алайда, әр қоғамның өз ерекшелiгi 
бар, ол қалайда ескерiлуге тиiс 
қайталанбас этномәдениетке, 
дiни, тарихи қасиеттерге ие. ал 
ендi кiмде-кiм мұны түсiнбесе, 
кiмде-кiм етжақындық және 
рухани тұрғыда өз халқының 
мәдени кейпiнде болмаса, онда 
ол өз тамырын ғана жоғалтып 
қоймайды, сонымен бiрге одан 
кез келген басқа мәдениет 
терiс айналады. Бұл – тура 
мағынасындағы да мәңгүрттiкке 
бастайтын жол» [5, 4 Б.].

XXI ғасыр оқушысының 
санасын дәстүрлi мәдениет 
тұрғысынан ғана қалыптастыру 
жеткiлiксiз. Бүгiнгi жаһандану 
кезеңiнде өз ұлтының 
құндылықтарын сақтап, 
қорғап, оны әрi қарай дамыта 
отырып дүниежүзiлiк өркениет 
жетiстiктерiмен байыта алатын, 
әлемдiк көзқарасы қалыптасқан, 
ұлттық рухы биiк азамат 
тәрбиелеу жеткiлiктi деңгейде 
нысанаға алынбай отыр.    

сонымен, Қазақстан респуб-
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ликасы Президентiнiң Қазақстан 
халқына Жолдауындағы негiзгi 
бағыттардың бiрi ретiнде бiлiмi 
мен бiлiгi жағынан шетелдерде-
гi замандастарымен бәсекеде 
жеңiлмейтiн, бойында ұлттық 
дiлi сақталған, отаншылдық рухы 
кемел қазақстандықтардың жаңа 
ұрпағын тәрбиелеу қажеттiгi – 
күн тәртiбiнде. 

XXI ғасыр марғаулықты 
көтермейтiн қатаң бәсеке ғасыры 
болғандықтан, әсiресе, қазақ 
мектебiнiң оқу-тәрбие үдерісiнде 
жаңа бiр сапалық өзгерiстер 
болғаны абзал. себебi, қазақ 
мектебi – мемлекетке атын берiп 
отырған ұлттың бесiгi. ендеше, 
қазақ халқының ұлт ретiнде 
сақталуы осы бесiгiнiң тыныс-
тiршiлiгiне, оның бапты болуына 
тiкелей байланысты.

Қоғамдағы демократия-
ландыру мен iзгiлендiру 
принциптерiне сәйкес мем-
лекеттiк тiл мәртебесiнiң өсуiмен 
байланысты азаматтық тәрбие 
ерекше мәртебеге ие болып, 
сонымен қатар, Қазақстан 
жағдайындағы этносаралық қа-
тынастар да жаңа қырларынан 
көрiне бастады. осыған орай, 
қазақстандық патриотизм тәр-
биесiнiң маңыздылығы ерекше 
сезiлдi. осы тұрғыда Қазақстан 
республикасының Президентi 
ендiрген «қазақстандық патрио-
тизм» ұғымы тәрбие үдерісiнде 
өзiнiң салмақты орнын иелендi. 
дей тұрғанмен, ол әлi де болса 
жан-жақты қолдауды, ерекше мән 

берудi талап етедi. сонымен қатар 
полимәдени тәрбие мәселесi көп 
этностық Қазақстан жағдайында 
тәрбиенiң күрделi бағытына 
айналып отыр.

елiмiздiң кепiлi, мемле-
кетiмiздiң қауiпсiздiгi, мем-
лекеттiк тiлдiң бағы жануы, 
қоғамда ұлтаралық сыйластық, 
ынтымақ, бiрлiк сақталуы 
алғышарттарының бiрi – қазақ 
мектебiнiң қуатты болуы екенi 
дау тудырмас ақиқат. сондықтан, 
мыңдаған жылдар бойы тiрнектеп 
жиналған халықтың рухани мол 
мұрасы әлемдiк озық үлгiлермен 
астасып, бүкiл оқу-тәрбие 
беру қызметiне негiз болуын 
ойластыру қажет.

Қазақстан республикасы 
тәуелсiздiк алғаннан соң, тұңғыш 
рет төл оқулықтар жазылып, оның 
ұлттық мазмұны қазақ халқының 
этномәдени құндылықтарына 
негiзделдi. 

Қазақ мектебiне мемлекет 
тарапынан қамқорлық жасау-
кезек күттiрмес мәселе. 
Қазақ мектебiнiң тарихын 
ұлт тарихынан бөле қарауға 
болмайды. Қазақ халқының 
басына түскен қиыншылықтың 
бәрi қазақ мектебiнде көрiнiс 
тапты. Әрi қазақ мектебiнiң 
денi ауылдық жерде. ал өтпелi 
кезеңнiң ауыртпашылығын, 
әсiресе, ауыл көргенi құпия емес.

Қазақ мектебiнiң қуатты 
болуы, сөз жоқ, мұғалiмдерге 
байланысты.

сондықтан, ұлттық мектептiң 
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ұлы мұратын iске асыратын 
ұстаздар қауымы ұлттық намысты 
ту етiп, бiлiмiн, қажыр-қайратын 
елдiң ертеңiн еңселендiретiн 
қасиеттi iстен аямауы керек.

Жаһандану заманында тек 
бiлiм мен ғылым ғана адамды 
бостандыққа, қадiр қасиеттi 
құрметтеуге және лайықты тұрмыс 
сүруге жетелейдi. сондықтан 
да жоғары оқу орындарының 
білім беру сапасы да заманауи 
талаптарға сай болуы қажет дүние. 
ол үшiн Президенттiң сөзiмен 
айтсақ: «Жоғары білім сапасы ең 
жоғары халықаралық талаптарға 

жауап беруі тиіс. елдегі жоғары 
оқу орындары әлемнің жетекші 
университеттерінің рейтингіне 
енуге ұмтылулары керек» [1, 23 
Б.].

Қазіргі жағдайда қоғам-
ның білім деңгейі мен 
зияткерлік әлеуеті ұлттық 
байлықты құрайтын маңызды 
сипатқа ие, ал адамның 
білімдігі, кәсіби икемділігі, 
шығармашылыққа талпынысы 
және қолайсыз жағдайларда 
әрекет ете білуі еліміздің 
дамуына, тұрақтылығына және 
қауіпсіздігіне негіз бола алады.
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ОТАН ТАРИХЫН ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация
 мақалада   отан тарихын оқытуда  инновациялық технологияларды 

қолданудың өзекті мәселелері баяндалған.  «инновация» ұғымына 
берілген   белгілі ғалымдардың анықтамаларына талдау жасалған. 

мақалада  Қазақстан тарихын оқыту барысында  жаңа 
инновациялық технологиялардың түрлерін, атап айтқанда  
мультимедиялық оқулықтарды,  электрондық оқулықтарды қол-
данудың және  өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, 
дамытудың ерекшеліктері қарастырылған.

Түйін сөздер: отан тарихы, инновация мәселелері.
Қазіргі таңда келер ұрпаққа 

қоғам талабына сай тәрбие мен 
білім беруде оқытушылардың 
инновациялық іс-әрекетінің 
ғылыми-педагогикалық негіз-
дерін меңгеруі – маңызды 
мәселелердің бірі. инновация 
мәселелерімен айналысып 
жүрген бірқатар ғалымдар 
дың еңбектерін, жазған 
анықтамаларын қарастырып, 
талдай келе бұл ұғымның түп-
төркінін белгілі уақыт арасында 
жаңашылидеяны қайта қарау, 
жаңалау деп айтқанды жөн. сәл 
ертерек кездің өзін де белгілі 
қолданылып жүрген идеялар 
жаңа бағытта ұсынылса, мұның 
өзі инновациялы деп аталған. 
осыларды негізге ала отырып, 
инновацияны «жаңалық», «жаңа 
әдіс», «өзгеріс», «әдістеме», 

«жаңашылдық», ал инновациялық 
үрдісті «жаңа әдістеме құралы» 
деп ұғуға болады [1].

инновация білім деңгейінің 
көтерілуіне жағдай туғызады. 
кейінгі кезеңде ғалымдар 
өз зерттеулерінде оқу-
тәрбие ісіне жаңалықтарды 
енгізіп, тарату мәселесін 
қарастырады. мемлекеттік білім 
стаңдарты деңгейінде оқыту 
үрдісін ұйымдастыру жаңа 
педагогикалық технологияны 
ендіруді міндеттейді. Қазіргі 
білім беру саласындағы 
оқытудың озық технологияларын 
меңгермейінше сауатты, жан-
жақты маман болу мүмкін емес. 
Жаңа технологияны меңгеру 
мұғалімнің интеллектуалдық, 
кәсіптік, адамгершілік, рухани, 
азаматтық және басқа да 
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көптеген адами келбетінің 
қалыптасуына игі әсерін тигізеді, 
өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие 
үрдісін тиімді ұйымдастыруына 
көмектеседі [2, 3 Б.].

«халық пен халықты 
теңестіретін – білім» – деп 
қазақтың заңғар жазушысы 
мұхтар Әуезов айтқандай, білім 
бәсекесіне бейім шәкірт тәрбиелеу 
– біздің мақсатымыз. сондықтан 
да, жаңа жаңалықтардан қалмай 
жаңалық жаршысы болып, 
үнемі білім алып ақпараттық 
дәуірдің белсенді мүшесі болу 
керек. Бұл мақсаттарға жету 
үшін оқытушының ізденісі, жаңа 
тәжірибе, жаңа қарым қатынас 
жасау қажеттілігі туындайды. 
инновациялық технологияларды 
қолдана отырып оқыту арқылы 
таным әрекетін ұйымдастырудың 
арнаулы формасы. мақсаты – оқу 
үрдісінің өнімділігін арттыру.

Белгілі ғалым м.м. 
Поташник: «инновация – оқу 
бағдарламасын меңгертуде 
мұғалімнің оқытудың жаңа 
әдістемелері мен техно-
логияларын тиімді игеруі» 
– деп анықтама берсе, Н.Ф. 
талызина: «инновациялық тех-
нологияларды қолданудағы 
негізгі міндет; сабақ үрдісінде 
белгіленген мақсатқа жетуде ең 
тиімді әдістерді таңдай білу» 
– деп анықтайды. «Өмірлік 
білімнен – баршаға өмір бойы 
игерілетін білім» қағидасы білім 
ордасында оқу-тәрбие үрдісінде 
қолдану ісі өз көрінісін табуда. 

Э.раджерс инновацияны былайша 
түсіндіреді: «инновация – 
нақтылы бір адамға жаңа болып 
табылатын идея» [3]. 

«Бүгінгі ұстаздың бірінші 
міндеті – оқушыға бүкіл 
өміріне азық ете алатындай 
жан-жақты білім беру» [4, 176 
Б.] – деген президентіміз Н.Ә. 
Назарбаев өз жолдауында. 
Қазіргі білім беру саласында 
оқытудың озық технологияларын 
меңгермейінше, сауатты әрі 
жан-жақты ұрпақ шығару мүкін 
емес. Қазақстанда ең алғаш 
«инновация» ұғымына қазақ 
тілінде анықтама берген ғалым 
Немеребай Нұрахметов. ол 
«инновация, инновациялық үрдіс 
деп отырғанымыз – білім беру 
мекемелерінің жаңалықтарды 
жасау, меңгеру, қолдану және 
таратуға байланысты бірбөлек 
қызметі» деген анықтаманы 
ұсынады [5].

еліміз егемендік алған 
алғашқы жылдарынан бастап 
білім беру ісіне аса мән берілуде. 
Бүгінгі ғаламдастыру дәуірінің 
талабына сай білім беру 
барысында оқушының жеке 
тұлғасын жан-жақты жетілдіруге, 
олардың танымдық әрекетін 
дамытумен қатар ғаламдық ой-
санасын қалыптастыруға ерекше 
назар аударылуда.

Ғылым мен техниканың 
дамуымен әлеуметтік өмір деңгейі 
де өзгеріп отырады. осының бәрі 
табиғат байлығына адам миымен 
күшінің жұмысынан туады. Әр 
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адамның ойы мен білімі әр қоғам-
ға қандай керек болса, табиғат 
пен оның байлығы да сондайлық 
керек. мұның өзі дүние бір 
бірімен байланыста дамитынын 
ондағы адам мен қоғам аралық 
қатынасты да қадағалай білген 
жөн. 2010 жылғы 7 желтоқсанында 
№118 Жарлығымен бекітілген 
«Қазақстан республикасының 
2011–2020 жылдарға арналған 
білім беруді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы» 
жеткіншектеріміздің жоғары 
сапалы білім алып, жан-жақты 
дамуын көздейді. Өйткені, 
адамзат ақыл-ойы мен әлем 
өркениеті дамыған сайын білім 
жүйесіне жаңа талаптар қойылып 
келеді. елбасы Н. Назарбаев: 
«дамыған елдердің тәжірибесі 
ұлттық гүлденуі негізінен үш 
шешуші фактормен: соны ғылыми 
жаңалықтарды игерумен, білімнің 
деңгейімен және қызметкерлер-
дің мамандандырылған кәсіби 
деңгейімен айқындалатынын 
көрсетеді» деген сөзіне орай 
білім саласында қызмет ететін 
мамандардың әлеуметтік-эко-
номикалық реформаларға не-
гізделген үздіксіз білім беру 
жүйесінің жалпы ғылыми-
әдістемелік, оқу-әдістемелік және 
жеке жоспарлар бойынша жұмыс 
жүргізуіне итермелейді.

«Қазақстан республикасы-
ның 2015 жылға дейінгі 
білім беру, дамыту туралы 
тұжырымдамасының» басты 
мәнділігі – ол үздіксіз білім 

жүйесінің негізгі иедеялары 
мен қағидаларын XXI ғасыр 
талаптарына сәйкестендірудің 
және оны әлемдік білім кеңіс-
тігінің даму заңдылықтарына 
ұштастырудың жолдарын көр-
сетуге арналып отыр.

тұжырымдаманың басты 
ерекшелігі мен артықшылығы 
білім берудің ұлттық жүйесін 
қайта құрудың принципті 
жаңа идеяларын ұсынуында 
болып отыр. инновациялық 
процестерді өндіру үш өзара 
байланысты күштер анықталады: 
енгізілген технологияның ерек-
шеліктерімен; жаңашылдардың 
инновациялық әлеуетімен; 
жаңалықты енгізу жолдарымен. 
Жаңа инновациялық оқыту 
технологиясы кәсіптік қыз-
меттің ерекше түрі болып 
табылады. инновациялық оқыту 
технологиясын меңгеру үшін 
педагогикалық аса зор тәжірибені 
жұмылдыру қажет.

Қазіргі алға дамып бара жатқан 
ххІ ғасырдағы қоғам үрдістері 
бүгінгі өскелең ұрпаққа қат-қабат 
міндеттер қойды. солардың бірі 
білім саласында оқушыларға осы 
заманғы сай білім жүйесі, білім 
әдістерімен сабақ беру. яғни, бұл 
орта мектептерде тарих пәнінен 
сабақ беруде компьютерлік 
технологияны пайдаланып оқыту 
тәсілдерін қолданудың тиімділігі 
болып табылады. оқытудың 
ойындық формасын тарих 
сабақтарында қолданып оқыту 
оқушыларды сол өтіліп жатқан 
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материалдағы заман кезеңіне 
тереңірек үңілуге, сол кез лебін 
сезінуге, белсенді лидерлік етуге 
итермелейді. 

Қазақстан тарихы пәнін 
инновациялық оқытудың 
бір түрі – мультимедиялық 
оқулықтар болып табылады. 
мультимедиялық фильмдер 
мемлекеттік тілде, диктордың 
дауысымен дыбысталған. 
ол фильмде белгілі тақы-
рып бойынша анимациялар, 
гипертекст, жылжымалы кар-
точка түріндегі тапсырмалар, 
әр модульге жинақталған тест 
сұрақтары мен «отырар», «айша

Бибі», «Қожа ахмет иассауи», 
«арыстан баб», «Жоңғар» деп 
аталатын видеофильмдер бар [6, 
33-36 Б.].

инновациялық оқытудың 
тарих пәнінде артықшылығы 
күнделікті құлақпен еститіндерін, 
бір мезгілде экран арқылы көзбен 
көріп оқу арқылы, білімгерлердің 
терең білім алуына барынша 
жағдай жасалады деп ойлаймын.

мұғалім сабағында ақ-
параттық технологияның 
тиімділігін жүйелі түрде 
көрсете біледі. ақпараттық 
технологияны пайдалану іс-
тәжірибесі тиімді әдіс деп 
ойлаймын. тарих пәніндегі 
ақпараттық технологияның ро-
лін арттыру үшін жаңа заманға 
сай жабдықталған информати-
ка кабинеті болуы керек. 
информатика кабинеттеріне 
локальді желі орнатылса. 

онда мектептің оқушылыры 
мен оқытушыларының 
ақпараттық оқу құралдарын 
пайдалануға және әлемдік 
ақпарат жүйесіне еркін еніп, өз 
білімдерін тұрақты жетілдіруге 
мүмкіндік туады. мектептегі 
әдістемелік қызметтің негізгі 
мақсаты – «оқу жүйесіне жаңа 
технологияларды енгізу». осы 
мақсатта жаңа технологияларды 
оқу үдерісіне енгізуде ауқымды 
жұмыстар атқарылуда. тарих 
пәні мұғалімдері жаңа заманға 
сай оқыту технологияларын 
пайдаланумен қатар пәндеріне 
сәйкес келетін электрондық 
оқулықтарды 1072 алып, оларды 
сабақ барысында кеңінен 
қолдануда. оқытушылар 
мен оқушылардың көпшілігі 
дербес компьютерді меңгерген, 
арнайы білім курстарының 
сертификаттарына ие болған.

Қазіргі таңда әдістемелік 
кабинетте медиотека жасалып, 
онда мұғалімдердің 30 
электрондық сабақтары бар. 
Білім – болашақ бағдары, кез 
келген маман даярлайтын оқу 
орнының басты міндеттерінің бірі 
– жеке тұлғаның құзіреттілігін 
дамыту. Құзірет – оқушының 
жеке және қоғам талаптарын 
қанағаттандыру мақсатындағы 
табысты іс-әрекетіне қажетті 
білім дайындығына әлеуметтік 
тапсырыс. Құзыреттілік – 
оқушының әрекет тәсілдерін 
жан-жақты игеруінен көрінетін 
білім нәтижесі. ақпараттық 
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құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның 
әртүрлі ақпаратты қабылдау, табу, 
сақтау, оны жүзеге асыру және 
ақпараттық-коммуникациялық 
технологияның мүмкіндіктерін 
жан-жақты қолдану қабілеті [7].

Бүгінгі күні ақпараттар ағымы 
өте көп. ақпараттық ортада жұмыс 
жасау үшін кез келген педагог 
өз ойын жүйелі түрде жеткізе 
алатындай, коммуникативті және 
ақпараттық мәдениеті дамыған, 
интерактивтік тақтаны пайдалана 
алатын, онлайн режимінде 
жұмыс жасау әдістерін меңгерген 
мұғалім болуы тиіс.

• білім беретін оқу орындарын 
қазіргі заманға сай жаңа 
ақпараттық құрал-жабдықтармен 
жабдықтау, интерактивті 
тақталармен, мультимедиялық 
кабинеттермен және арнаулы 
пәндер бойынша электрондық 
оқулықтармен қамтамасыз ету;

• тарих пәнін оқытудың жаңа 
ақпараттық технологияларын 
пайдалану бойынша білімді 
жетілдіру курстарын жиі 
ұйымдастыру. Президент 
Н.Ә. Назарбаев жыл сайынғы 
жолдауында білім саласына 
инновациялауға ерекше 
басымдылық беріп отыр 
«инновациялық дамуда 
Қазақстанның өз базасын 
жасау қажеттігін, ең алдымен 
инноваторларды, жаңа буынның 
технократтарын дайындау 
маңызды міндеттерді жүзеге 
асыру». сондай-ақ, Жолдауда 
көрініс тапқан экономикамыздың 

жетекші бағыты болып 
саналатын шағын және орташа 
бизнесті қаржыландыру, жұ-
мыссыздықты азайту, тілдерді 
дамыту, демографиялық ахуалды 
жақсарту, инновациялық клас-
терлердің инфрақұрылымын 
жаңғырту секілді маңызды 
шараларын ұйымдастыруын 
тапсырды [8]. ондағы басты 
мақсат – барлық деңгейдегі 
білім берудің тиімді жүйесін 
қалыптастыру және жаңа сапаға 
көшуге дайындау, ғылыми- 
зерттеулерді әлемдік деңгейге 
шығару және оны инновациялық 
үрдістерге қатыстыру.

елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
биылғы Жолдауында оқыту 
үдерістеріне қазіргі заманғы 
әдістемелер мен технологияларды 
енгізу мәселелері u1082 кеңінен 
баяндалған. осы бағытта 
мемлекет тарапынан ауқымды 
жұмыстар атқарылуда. арнайы 
министрліктер мен оқу орындары 
әдістемелер мен технологияларды 
жіті меңгеріп, халықаралық 
тәжірибені толық зерделеуде. 
аталған бағыттағы ауқымды 
жұмысты еліміздің білім беру 
жүйесінің көшбасшылары – 
Назарбаев университеті мен 
Назарбаев Зияткерлік мектептері 
атқарып келеді. мұнда өте білікті 
оқытушы және ғылыми құрам 
шоғырланған.

аталған мекемелер тарапынан 
оқыту, зерттеу және инновация 
мен оны іс жүзінде меңгеру 
салаларында ең алдыңғы қатарлы 
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жетістіктер мен тәжірибелерге 
үнемі іздеу жүргізілуде. 
Қазақстанның жинақталған тәжі-
рибесіне ыңғайлы, әлемдік ең 
жоғары үлгіге сәйкес келетін 
ұжымдық басқару жүйесі 
құрылуда.

солардың ішінде білім 
беру саласының орны ерекше. 
Президент білім беру жүйесін 
жаңғырту бағытында алдымызға 
ұланғайыр міндеттер қойды. 
оқыту үдерісіне қазіргі заманғы 
әдістемелер мен технологияларды 
енгізу уақыт талабы айқындап 
отыр. сонда ғана Қазақстандық 
білім беру жүйесі одан әрі 
өркендеп, халықаралық 
стандарттарға теңесетін болады. 
соңғы жылдары отандық білім 
беру мен ғылым салаларының 
дамуы жүйелі сипат алғаны 
үміттендіреді. оқыту үдерісіне 
осы заманғы әдістеме мен 
технологияларды енгізу, 
«Назарбаев университеті», 
«Назарбаев зияткерлік мек-
тептері» тәжірибесінен үйрену, 
профе ссор-оқытушылардың 
сапалық құрамын жаңарту, 
біліктілікті растаудың тәуелсіз 
жүйесін құру, жастардың білім 
алуға қолжетімділігін кеңейту, 
тәрбиелік құрамдарды нығайту 
сияқты мәселелер бәсекеге 
қабілетті тұлғаның қалыптасуына 
алғышарттар жасайды. Бір 
сөзбен айтқанда, тарихи 
құжатта толыққанды білім беру 
қағидаттарының парадигмасы 
белгіленіп берілді.

Президент Н.Ә. Назарбаев 
Қазақстан халқына арнаған 
кезекті жолдауында оқу үдерісіне 
осы заманғы әдістеме мен 
ақпаратты технологияны енгізу 
қажеттігін атап көрсетті. «Қазіргі 
кезде кезең кезең мен электронды 
құжат айналымына көшу жүзеге 
асып келеді.

Жаңа ақпараттық және 
телекоммуникациялық техноло-
гия кеңінен қолданылады. 
ақпараттық технологияны 
белсенді меңгеру ісінде ақ-
параттық сайтты қайта құру 
жұмысын бастап кеттік. WAP-
портал инновациялық жобасы-
ның іске қосылуы студенттердің, 
ата-аналардың емтихандар кес-
тесін, рейтинг нәтижесін және 
аттестаттауды көруіне толық 
мүмкіндік береді» [9] деп, білім 
саласындағы инновацияның жаңа 
бағыттарына тоқталады. Бүгінде 
оқу-әдістемелік базаны кредиттік 
технологиясыз көзге елестету-
дің өзі қиын. университеттің 
барлық ақпараттық ресурстары 
корпоративті клиенттерге 
электронды қызмет ұсынуға 
жұмылдырылған. оқу үрдісіне 
оқытудың интерактивті техно-
логиясын енгізу, оның ішінде, 
бейнеконтентпен қашықтықтан 
оқыту технологиясын қолдану, 
инженерлік-техникалық маман-
дықтар бойынша материалдық-
техникалық базаны нығайту, 
электронды оқу залдарының 
санын көбейту, ғылыми-
зерттеулерді ұйымдастыру кеңі-
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нен жалғасып келеді.
елбасының тапсырмасымен 

мектепке дейінгіден жоғары оқу 
орындарына дейінгі және одан 
кейінгі білім беру саласының 
барлық деңгейінің сапасын 
тексеру тізбегі құрылды. Бұл – 
орталық және жергілікті басқару 
органдарымен тығыз қарым-
қатынас орнатуға, оқытудың 
сапасын түзетуге және арттыруға 
жасалған салиқалы қадам. 
сондай-ақ, қамқоршылар кеңесін 
құру арқылы білім беру жүйесінің 
қоғаммен өзара байланысының 
жаңа механизмі қалыптасуда.

Қорытындылай келе, 
Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-
2050» стратегиясында «Біздің 
жастарымыз оқуға, жаңа ғылым-
білімді игеруге, жаңа машықтар 
алуға, білім мен технологияны 
күнделікті өмірде шебер де 
тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл 
үшін барлық мүмкіндіктерді 
жасап, ең қолайлы жағдайлармен 
қамтамасыз етуіміз керек...» 
[10] деп, Қазақстан жастарының 
алдына жаңа міндетткерліктер 
жүктейді. осы міндеттерді іске 
асыру мақсатында, болашақ 
мамандарға жан жақты сапалы 
білім беру, кәсіби шеберлікті 
қалыптастыру үшін жаңа 
инновациялық технологияларды 
меңгеру, оқытудағы тиімді 
шараларды дамыту негізінде 
Жоо-ы мен халықаралық 
университеттер арасында тығыз 
байланыс орнаған. осы бағытты 
жүзеге асыру мақсатында Шәкәрім 

атындағы семей мемлекеттік 
университетінде академиялық 
ұтқырлық бағдарламасының 
қолға алынып, студенттеріміздің 
әлемдік білім кеңістігіне шығуына 
жол ашты. Биылда біздің 
университетіміздің тарапынан 
жеті студентіміз аҚШ, еуропа 
университеттеріне 1 семестрде 
оқуға барды. академиялық 
ұтқырлық дәстүрлі шетелдік 
тағылымдардан ерекшеленеді, 
өйткені, біріншіден, студенттер 
шетелге оқуға белгілі шектеулі 
мерзімге ғана кеткенімен, оқу 
бір семестрден бір оқу жылына 
дейін созылады, екіншіден, 
мұндай тағылымдамада олар 
толыққанды білім алады, тек 
тілді u1084 меңгерумен немесе 
жекелеген пәндерді игерумен 
ғана шектелмейді, керісінше, 
толық семестр немесе жылдық 
курстан өтеді, бұл дегеніміз – 
студенттің білімі базалық жоғары 
оқу орнына қайтып келген сәттен 
жалғасып есептеледі. «Базалық 
Жоо» деп біз студенттердің 
алғашқыда оқуға түсіп, дипломын 
алғысы келген Жоо-ны айтамыз. 
сондай-ақ, отан дық тарихты 
оқытуда, болашақ мамандардың 
тарихи танымын көтеру 
үшін тарих мамандығының 
студенттеріне «Өлкетану 
тарихы, Қазақ диаспорасының 
қалыптасу тарихы» пәндерін 
кафедра профессоры атантаева 
Бакыт Жумагазиевнаның дәрісі 
ағылшын тілінде жүргізілуде.

Қазақстан тарих пәнін 7–11 
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сыныптар арасында орыс тілінде 
оқитын оқушылар үшін «осы жаңа 
технологияларды қолданудағы 
басты бағытты жүзеге асырып 
отырған семей қаласындағы 
Физика-математика бағытында-
ғы «Назарбаев зияткерлік 
мектебінде «Қазақстан тарих» 
пәнін оқытудағы жаңа бастама 
«интеграция» (кіріктендіру) 
арқылы қазақ тілін дамыту 
мақсатында орыс тілінде білім 
алатын, оқушыларға «Қазақстан 
тарих» пәнін қазақ тілінде оқыту

биылғы оқу жылынан бастап 
қолға алынып жүзеге асырылуда. 
осы негізде «Қазақстан-2050» 
стратегиялық бағдарламасындағы 
білім саласында атқарылуды 
қажет ететін инновациялық 
технологияларды қолдана 
отырып, жастарды патриоттық 
тәрбиеге қалыптастыру үшін 
«Назарбаев зияткерлік мектебінде 
Шәкәрім атындағы семей 
мемлекеттік университетінің 
оқытушыларының қатысуымен 
конференция болып өтті.

ондағы негізгі мақсат, 
Қазақстан республикасы 
Президентінің Қазақстан халқына 
Жолдауын түсіндіру және 
насихаттау, «Қазақстан-2050» 

стратегиялық бағдарламасын 
оқып оқушылардың білімін 
тереңдету және жетілдіру, 
Қазақстан республикасы Пре-
зидентінің Жолдауын оқуға үй-
ренушілердің қызығушылығын 
арттыру, оқып үйренушілердің 
саяси және сындарлы ойлауын 
дамыту, патриоттыққа тәрбиелеу, 
азаматтық жауапкершілігін арт-
тыру.

Президент Н.Ә. Назарбаев: 
«мен сіздерге – жаңа буын 
қазақстандықтарға u1089 сенім 
артамын. сіздер Жаңа бағыттың 
қозғаушы күші не айналуға 
тиіссіздер. сендердің азат 
ойларың мен кемел білімдерің 
елімізді қазір бізге көз жетпес 
алыста, қол жетпес қиянда 
көрінетін тың мақсаттарға 
апаратын құдіретті күш» [10] деп 
жастарға зор үміт артады. осы 
негізде отандық тарихты оқытуда 
жастарды патриоттық тәрбие 
бере отырып, тарихты жаңа 
инновациялық технологиялармен 
оқытуға, сондай-ақ, әлемдік 
тәжірибенің ірі жетістіктерін 
қолдана отырып, бәсекеге 
қабілетті маман даярлау бүгінгі 
таңдағы білім берудің өзекті 
мәселелерінің бірі болып отыр.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 а. мұсабек. Заманауи білім берудегі инновациялық 

технологияларды пайдалану ерекшеліктері // «тмд мүшелігіндегі 
елдердің білім беру қызметкерлерінің біліктілікті арттыру жүйесіндегі 
интеграциясы» халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 
27-28 қазан 2011 жыл.

2 л. демеуова. Ғаламдық ойлауға бейімдеу // Қазақстан мектебі. 
- алматы, 2003. - №12. 



51

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2013

3 Э. раджер. инновация туралы түсінік // Қазақстан мектебі. - 
2006. - №4.

4 Н. Назарбаев. «Қазақстан – 2030» Барлық қазақстандықтардың 
өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы, ел 
Президентінің Қазақстан

халқына Жолдауы. - алматы: «Білім», 1997. 
5 Ф. Бөрібекова, а. кусаинова. оқытудың инновациялық тех-

нологияларын пайдалану ерекшеліктері // ҚазҰму хабаршысы. - 
2012.  - №3.

6 а.Жұмабаева. Қазақстан тарихын оқытудағы инновациялық 
технологияларды пайдалана білудің тиімділігі // Қазақ тарихы. - 2012. 
- № 7. 

7 а. рысбаева. ақпараттық технологияның оқушы қызығушылы-
ғын арттырудағы орны // Қазақ мектебі. - 2011. - № 1(55).

8 Н.Ә. Назарбаев «Болашақты бірге қалаймыз!» Қазақстан 
Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. 2011 ж. 28 қаңтар. – 
астана: ақорда, 2011. 

9 Н.Ә. Назарбаев. Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – 
Қазақстан дамуының басты бағыты // егемен Қазақстан. - 2012. - 28 
қаңтар.

10 Н.Ә. Назарбаев. «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты // егемен Қазақстан. - 2012. - 15 
желтоқсан.

РЕЗюМЕ
автор статьи: кандидат исторических наук, доцент 

семипалатинского государственного университета им. Шакарима 
мұхаметжанова Нургул.

в статье раскрыты проблемы использования инновационных 
технологий при изучении отечественной науки, дан анализ понятия 
«инновация».

Summary
The author of the article: Mukhametzhanova Nurgul, the candidate 

of the historical sciences, docent of Semei State university named after 
Shakarim.

In this article, the author discussed the problem of the usage of 
innovative technologies in the study of national sciences and made an 
analysis of the concept of “innovation”, which is well-known among the 
researchers.



52

№ 4, 2013    мемлекет тарихы     история государства

Сабитов Ж. 
удк: 575.17:930.2

Доцент кафедры политологии
Евразииского национального университета им. Л.Н. Гумилева, 

доктор РhD

ВОЗМОЖНОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГЕНЕТИКИ
КАК ПРИКЛАДНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Аннотация
в статье автор освещает методологические аспекты, применяет 

метод популяционной гентники в исторических реконструкциях. 
использует дНк, как молекулярные часы в эволюционной истории 
человека. доказывает, что с помощью человеческого дНк можно 
изучить близость биологических видов и его время расхождения. 
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в 60-е годы 20 века лауреат 
двух Нобелевских премий 
лайнус Полинг высказал идею, 
что скорость накопления мутаций 
в дНк является постоянной, 
и ее можно использовать как 
своего рода молекулярные часы 
эволюционной истории, в том 
числе и для изучения событий 
эволюционной истории человека. 
таким образом, сравнив два дНк 
можно определить генетическое 
время расхождения этих двух 
дНк. данный метод стал 
использоваться в биологии 
для нахождения времени 
расхождения различных близ-
ких биологических видов. 
тогда ученные начали изучать 
с помощью этого метода 
человеческие популяции.

хромосомный набор человека 
состоит из 23 пар хромосом, из 
которых 22 пары – «обычные» 

хромосомы, или аутосомы, и одна 
пара – половые, определяющие 
принадлежность к женскому или 
мужскому полу. у женщин они 
представлены парой одинаковых 
х-хромосом, а у мужчин – одной 
х- и одной Y-хромосомой, от 
наличия или отсутствия которой 
зависит, будет ребенок мальчиком 
или девочкой. При зачатии 
будущий ребенок наследует 
половину своих хромосом от 
отца, а половину – от матери; что 
касается половых хромосом, то 
от матери могут наследоваться 
только х, а от отца – либо х, либо 
Y. таким образом и происходит 
определение пола ребенка [6, с. 
49].

в 1987 году вышла одна из 
первых статей по применению в 
популяционных исследованиях 
сиквенсов митохондриальной 
дНк. для анализа аллан уилсон, 
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профессор калифорнийского 
университета в Беркли, выбрал не 
ядерную дНк, а дНк митохондрий 
– одного из органоидов клетки, 
так как митохондриальная дНк 
(мтдНк) – небольшая кольцевая 
молекула в женской х-хромосоме 
размером 16 600 пар нуклеотидов, 
содержащая всего 37 генов.

аллан к. уилсон, на основе 
анализа митохондриальной дНк 
утверждал, что все человечество 
произошло от одной женщины, 
когда-то жившей в африке, 
потомки которой заселили 
остальные континенты, породив 
все расовое разнообразие 
человечества. Подробные 
результаты этих исследований 
были опубликованы в 1992 году в 
авторитетном журнале «Science». 
Позже различные группы 
популяционных генетиков 
начали изучать Y-хромосомы 
современных людей, собрав 
материал для анализа почти во 
всех регионах мира. результат 
изучения нескольких тысяч проб, 
взятых от представителей разных 
народностей, показал, что все 
мужчины на Земле восходят к 
единому предку, названному 
«генетическим адамом». 
По оценке исследователей, 
«генетический адам» жил 150-
160 тысяч лет в африке и потом 
от него выделились различные 
генеалогические линии.

Наиболее интересными 
для историков представляются 
исследования по Y-хромосоме. 

Здесь можно процитировать 
известного популяционного 
генетика с мировым именем льва 
анатольевича Животовского: 
«Y-хромосома – самая маленькая 
и самая неинформативная 
в человеческом геноме, она 
содержит всего около 80 генов. 
другие хромосомы намного 
больше – в среднем каждая из 
них несет около 1.5 тыс. генов. 
Y-хромосома не только мала, но 
еще и узко специализирована – 
почти все ее гены ответственны 
за чисто мужские признаки. 
долгое время из-за скромных 
размеров и небольшого числа 
генов Y-хромосома считалась 
«генетической пустышкой»,

малоинтересной для 
ученых, разве что только 
в связи с проблемами 
мужского бесплодия. однако 
к концу прошлого u1074 века 
исследователи заинтересовались 
этой хромосомой с неожидан-
ной стороны. Y-хромосома 
передается по отцовской линии, 
т.е. исключительно от отца 
к сыну. Поэтому, маркируя 
эту хромосому, т. е. пометив 
ее каким-либо образом, 
теоретически можно отследить ее 
происхождение по мужской линии 
до далеких предков. маркерами 
Y-хромосомы служат ее мутации, 
возникающие в разное время 
и в разных географических 
регионах. другими словами, 
каждый мужчина несет в своей 
Y-хромосоме генетическую 
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память в виде всех тех мутаций, 
которые возникали у всех его 
прямых предков по мужской 
линии: его отца, деда, прадеда. 
вторая важная особенность 
Y-хромосомы – непарность: 
она единственная хромосома 
человеческого генома, не 
имеющая пары. в обычных, 
парных хромосомах, в каждом 
поколении гены перемешиваются 
благодаря тому, что хромосомы 
обмениваются своими частями 
(рекомбинируют). если в такой 
хромосоме возникает мутация, 
то в результате рекомбинации 
она может перейти в пару этой 
хромосомы, т.е. потеряться. Но 
бедной одинокой Y-хромосоме 
не с кем обмениваться генами, 
поэтому в ней любые изменения 
сохраняются в течение 
неограниченного времени» [6, 
49].

в 2002 году консорциум 
по Y-хромосоме предло-
жил номенклатуру линий 
Y-хромосомы, основанную 
на последовательности про-
исхождения маркеров. выделено 
18 основных гаплогрупп, 
обозначаемых буквами латин-
ского алфавита от а до R. 
Позже зачастую вносились 
незначительные поправки в эту 
классификацию. современные 
методы генетического анализа 
позволяют установить порядок 
возникновения мутаций и 
нарисовать филогенетическое 
дерево, описывающее род-

ственные связи всех людей по 
мужской линии. Чем раньше в 
эволюции возникла мутация, 
тем ближе к «корню дерева» она 
располагается, и тем больше 
ветвей будут ее содержать. При 
известной скорости накопления 
мутаций в расчете на поколение, 
их число можно перевести в 
абсолютное время, прошедшее с 
момента появления генетических 
линий, т.е. установить время, 
когда жил общий предок этих 
линий [7, с. 7].

мутации в Y-хромосоме 
бывают двух видов: SNP-маркеры 
(Single-nucleotide polymorphism 
– однонуклеотидные поли-
морфизмы) и STR-маркеры 
(short tandem repeats – короткие 
тандемные повторы) мутации 
в SNP-маркерах относятся 
к мутациям, которые позже 
присутствуют у всех мужских 
потомков данного субъекта. их 
используют, чтобы показать по 
какой генетической линии человек 
восходит к генетическому адаму. 
с помощью SNP-маркеров можно 
определить гаплогруппу, которую, 
проводя аналогии, можно назвать 
«генетической фамилией». 
количество таких «генетических 
фамилий» довольно мало, всего 
около 20 общих гаплогрупп 
(обозначены буквами латинского 
алфавита) и около 400 разных 
вариантов, входящих в эти 20 
основных гаплогрупп.

в то время как STR-маркеры 
можно использовать для 
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поиска близкого родства. STR-
маркеры представляют собой     
совокупность определенных 
частей дНк (DYS – DNA Y 
Segment), в которых были 
замерены тандемные повторы 
определенных нуклеотидов. 
Например, можно привести 
примеры различных STR-
маркеров: квадруплетный маркер 
таGA (тимин-аденин-гуанин-
аденин) носит название DYS#19. 
триплетный маркер ATT (аденин-
тимин-тимин) носит название 
DYS#388 квадруплетный маркер 
TCTA (тимин-цитозин-тимин-
аденин) носит название DYS#391 
и так далее.

если в DYS 19 всего 
16 повторов таGA, то, 
следовательно, значение маркера 
будет 16. Последовательность 
таких цифр (значений повторов) 
называется гаплотип. Например, 
у одного из авторов статьи 
следующий гаплотип (значения 
повторов): 13, 31, 25, 15, 17, 11, 
14, 15, 14, 11, 20, 13, 10, 11, 13, 10, 
23, 12, 15 Формат записи (номера 
DYS): 389-I, 389-II, 390, 456, 19, 
385а, 385b, 458, 437, 438, 448, 
GATA H4, 391, 392, 393, 439, 635, 
388, 426.

в общем, говоря простым 
языком, у ближайших род-
ственников по мужской линии 
гаплотип должен совпадать. 
обычно гаплотип передается 
неизменным от отца к сыну, но 
иногда раз в n-ое количество 
поколений случаются мутации 

и, например, в DYS 19 вместо 16 
повторов, как у отца, появляются 
либо 15, либо 17 повторов 
(мутация произошла).

Нелишним будет также 
отметить, что во многом 
успешность сравнения зависит 
от базы данных, с которой 
можно сравнивать полученные 
гаплотипы. Например, в 
европейских странах базы данных 
большие и сравнивать всегда есть 
с кем, в то же время данных по 
тюркским народам бывшего 
улуса джучи данных очень мало 
и большинство из них имеют 
малое количество тестированных 
STR-маркеров. существует 
большое количество публикаций 
о гаплотипах и гаплогруппах 
казахов. Здесь стоит перечислить 
наиболее значимые работы: в 
1999 году в рамках исследования 
четырех популяций: уйгуров, 
высокогорных киргизов, киргизов 
из низкогорий и казахов u1073 
были исследованы гаплотипы 
172 человек (49 казахов, 39 
уйгур, 41 киргизов из равнин, 
43 высокогорных киргизов) 
по семи маркерам (DYS19, 
DYS388, DYS389-1, DYS390, 
DYS391, DYS392, DYS393) [3, 
с. 208]. довольно интересными 
оказались опубликованные на 
специализированном сайте 
http://www.yhrd.org/ данные 
томаса ротамеля по казахам 
из города тараз, где было 
получено 181 гаплотипов 
по 12 маркерам (DYS19, 
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DYS385a, DYS385b, DYS388, 
DYS389-1, DYS389-2, DYS390, 
DYS391, DYS392, DYS393, 
DYS426, DYS439). также очень 
интересными представляются 
данные собранные венгерскими 
генетиками о гаплотипах 
45 казахских маджар, 
проживающих в тургае [2, 
305]. гаплотипы исследовались 
по 12 маркерам (DYS19, 
DYS385a, DYS385b, DYS389-1, 
DYS389-2, DYS390, DYS391, 
DYS392, DYS393, DYS437, 
DYS438, DYS439). данное 
исследование примечательно 
тем, что в его основу была 
положена историческая гипотеза 
о родстве венгров-мадьяр и 
казахских маджар («являются 
ли мадьяры и тургайские 
маджары родственниками»), 
до этого в основу всех статей 
лежали биологические 
вопросы («какие гаплотипы 
у определенного народа»). в 
итоге гипотеза неподтвердилась, 
так как гаплотипы венгров и 
гаплотипы маджар несовпали. 
При этом маджары по шежире 
(генеалогические записи, 
передаваемые от отца к сыну, 
содержащие как данные по 
происхождению рода так и 
некоторые родовые предания) 
относятся к племени аргын, и 
их гаплотипы оказались близки 
представителям этого племени, 
что подтвердило версию о том, 
что тургайские маджары часть 
аргынов и не родственники 

венграм.
в 2011 году вышла статья 

туруспекова е., сабитова Ж.м. 
и других с анализами первых 
100 казахских гаплотипов из 
коммерческой базы данных 
[5]. в 2012 году вышла статья 
серикбая абилева и соавторов 
с генетическими данными 
рода керей [1]. в 2013 году 
вышла статья Павла тарлыкова 
с данными о роде Найман из 
восточного казахстана [4]. 
также в 2013 году вышла статья 
сабитова Ж.м. санализом всех 
предыдущих исследований 
по этногенезу казахских 
родов и новыми данными из 
коммерческой базы данных [7]. 
также стоит отметить, что даже 
в исследованиях по казахам 
есть свои недостатки. в данных 
исследованиях в большинстве 
случаев не фиксируется 
историческая фактологическая 
сторона. Например, при 
исследовании этносов, которые 
сохранили определенное родовое 
деление, стоит очень тщательно 
подбирать выборку, фиксируя 
помимо географических аспектов 
родовое деление, минимум по 
четырем уровням таксономии 
(tribe, subtribe, clan, subclan), 
а также шежире тестируемого 
человека. При исследованиях 
польсколитовских татар, следует 
всегда фиксировать фамилию, 
географию происхождения семьи 
и при наличии документальную 
генеалогию. При исследованиях 
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казанских татар стоит 
фиксировать географию 
происхождения, шежире, а также 
исторические легенды и данные 
о происхождении того или иного 
села или поселения. именно 
внимание к историческим фактам 
происхождения тестируемых 
людей может дать ответ на многие 
исторические вопросы.

в 2009–2010 годах автором 
статьи совместно с московскими 
генетиками из рамН (российская 
акаддемия медицинских наук) 
были собраны свыше 1400 
образцов дНк из 13 сельских 
районов 10 областей казахстана. 
На данный момент в лаборатории 
получены результаты по всем 
районам, но они пока еще 
не опубликованы. исходя из 
первых полученных результатов 
мы можем утверждать, что 
устный исторический источник 
шежире достоверен на 80-95 %, 
так как генеалогии из шежире 
подтверждаются генетически, 
когда члены одного племени и 
рода имеют близкий гаплотип, 
восходящий к основателю рода.

также можно отметить, 
что историки получают в свои 
руки первый инструмент и 
метод верификации их теорий, 
например историк дамир исхаков 
выдвинул гипотезу, что Чура 
Нарыков, известный татарский 
батыр (богатырь) был из племени 
аргын. По другой гипотезе он 
предок казахского рода тама. 
согласно татарским преданиям 

он также является предком 
населения таких татарских 
деревень как каратмен, кулбаш, 
Большая кара гузя, малая кара 
гузя, караваево. у казахов и 
крымских татар также существует 
род аргын. исследовав 
эти популяции, мы можем 
подтвердить или опровергнуть 
версию о генетической связи этих 
четырех популяций. в общем, 
исследования Y–хромосомы по 
SNP и STR-маркерам – это новый 
прикладной исторический метод, 
который позволит проверить 
исторические гипотезы. Но 
тут стоит помнить, что этот 
метод в плане исторических 
реконструкций не совершенен 
на все 100%, так как помогает 
подтвердить гипотезы, но не 
позволяет их опровергать: 
адюльтер, приписывание к роду 
и усыновления могли спокойно 
изменить дНк юридического 
потомка. 305

также можно утверждать, что 
популяционная генетика может 
помочь историкам ответить 
на вопрос, «когда молчат 
архивы». Например, существует 
определенная доля вероятности, 
что с помощи популяционной 
генетики, можно будет ответить 
на вопрос, является ли джучи 
родным сыном Чингиз-хану. 
с помощью письменных 
источников на этот вопрос нельзя 
получить ответ, в то время как 
с помощью популяционной 
генетики есть определенная
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вероятность того, что ответ 
будет найден, путем тестирования 
современных потомков 
джучидов, толуидов, а также 
потомков братьев Чингиз-хана.

для того чтобы популяционная 
генетика смогла помочь в изучении 
этногенеза народов Золотой орды 
стоит исследовать все популяции, 
которые генетически связаны 
с населением Золотой орды по 
следующим параметрам:

1. каждый этнос, в котором 
происходит забор дНк должен 
быть представлен не менее 200 
представителями (количество 
тестируемых зависит от 
величины этноса) из различных 
субэтнических популяций, 
формирующихся по родовому 
признаку, для тех этносов, 
где сохранено родоплеменное 
деление с фиксацией по четырем 
уровням таксономии (tribe, 
subtribe, clan, subclan). или по 
географическому признаку, для 
тех этносов, где родоплеменное 
деление не сохранилось.

2. дНк-тестирование должно 
проходить как минимум по 
17-19 STR-маркерам: DYS19, 
DYS385a, DYS385b, DYS388, 
DYS389-I, DYS389-II, DYS390, 
DYS391, DYS392, DYS393, 
DYS426, DYS437, DYS438, 
DYS439, DYS448, DYS456, 
DYS458, DYS635, GATA H4. 17 
маркеров из этого списка входят 
в научный стандарт компании 
Applied Biosystems, еще два 
маркера (DYS388, DYS426) 

полезны при сравнении данных 
гаплотипов с гаплотипами из 
коммерческих баз данных. также 
стоит использовать параллельно 
тестирование по SNP-маркерам, 
чтобы получить более полную 
картину по тестируемым 
популяциям.

3. дНк-тестирование должно 
u1089 ставить перед собой 
две цели: формирование базы 
данных гаплотипов и гаплогрупп 
изучаемых популяций на первом 
этапе. На втором этапе после 
создания полноценной базы 
данных, дНк-тестирование 
должно проходить на основании 
исторических гипотез, которые 
могут быть верифицированы 
дНк-тестированием.

Профессия историка сродни 
профессию следователя. как 
и следователь, историк на 
основе различных данных и 
документальных свидетельств 
должен строить свои версии и 
гипотезы. как дактилоскопия 
помогла произвести переворот 
в криминалистике, повысив 
раскрываемость преступлений 
в разы, так и популяционная 
генетика сможет произвести 
крупные перемены в 
нашем понимании истории. 
Популяционная генетика 
станет новым инструментом 
исторической науки, который 
поможет значительно повысить 
раскрываемость исторических 
загадок. мы в этой статье осветили 
лишь общие методологические 
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аспекты применения методов 
популяционной генетики в 
исторических реконструкциях. 
При накоплении новых данных 

мы сможем ответить на многие 
вопросы этногенеза различных 
этносов.
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айырмашылығын  зерттеу, популяциялық генетика туралы айтылған. 
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Айдарбаева Р.
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан 

Мемлекеттік техникалық университетінің доценті, 
Тарих ғылымдарының кандидаты

АЛТАЙ ҚАЗАҚТАРЫ ТАРИХЫНЫҢ КЕЙБІР 
МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация
Бұл  мақалада  алтай қазақтары, олардың өткен  тарихы,  тарихи 

ескерткіштері мен  бай мәдени мұралары жайында сөз қозғалады. 
мақалада  алтай қазақтарының қазіргі қазақтармен байланысы, 
ұқсастықтары мен  мәдениетінің ортақ белгілерін белгілі  архелог 
ғалымдардың,  Қытай,  моңғол археологтарының  тың деректерімен  
ашылып көрсетілген.

автор  мақалада алтайдың тарихи ескерткіштері кешенді түрде 
зерттеліп, салыстырмалы талдау жасалуына басты назар аударады.

сондай –ақ, мақалада алтай қазақтарының тарихын зерделеудегі 
өзекті мәселе «диаспора» және «ирредента» мәселесі төңірегінде  
зерттеу жүргізіп жатқан  тарихшылардың тұжырымына баға 
берілген.

Түйін сөздер: алтай қазақтары, диаспора, ирредента, алтай 
қорғандары.

Қазақстан тарихының 
өз шешімін күтіп тұрған 
өзекті мәселелері баршылық. 
солардың қатарына Қазақстан 
аймақтарының тарихын терең 
әрі жан-жақты зерттеу мәселесін 
де жатқызуға болады. Өйткені 
кең байтақ отанымыздың 
толыққанды тарихын жазуда 
тарихи аймақтану деректерінің 
маңызды рөл атқарары сөзсіз. 
осы тұрғыдан еліміздің қиыр 
шығысында орналасқан алтай 
қазақтарының тарихы жаңа 
методологиялық негізде тың 
зерттеулерді қажет ететін мәселе 

болып табылады.
Қазірге кезде алтай - 

төрт мемлекеттің (Қазақстан, 
ресей, монғолия және Қытай) 
шекаралары тоғысқан аймақ. осы 
жерлерді көптеген ұлт өкілдері 
ертеден мекен етіп келеді. 
дегенмен, осы төрт мемлекеттің 
де аумағын мекен ететін тек қазақ 
халқы ғана. Бұл кездейсоқтық емес 
екендігі күмән тудырмауы тиіс. 
осы уақытқа дейін монғолия, 
Қытай және таулы алтай 
қазақтарының тарихына арналған 
біраз зерттеулер жарық көрді. 
Бірақ сол ғылыми еңбектердің бір 
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кемшілігі - тұтас алтайды мекен 
еткен қазақтар тарихының бөліп-
жарылып, жеке-жеке зерттелуі. 
алтайдың әр аймағын мекендеген 
қазақтар тарихында орын алған 
оқиғалардың бір-бірімен себеп-
салдарлық байланысы бар 
екендігін естен шығармаған абзал. 
сондықтан, алтай қазақтарының 
толыққанды тарихын жазу үшін 
жан-жақты кешенді зерттеулер 
жүргізу бүгінгі күн талабы болып 
табылады.

алтай қазақтарына 
арналған ғылыми еңбектердің 
осал тұстарының бірі – 
қазақтардың алтаймен тарихи 
байланыстарының мардымды 
зерттелмеуі. Бұл жерде барлық 
заманда тарихы, мәдениеті 
және тілінің ортақтығымен 
топтасқан тайпалар мен 
халықтар мекен еткені 
белгілі. мұны археологиялық, 
этнографиялық, фольклорлық 
және лингвистикалық деректер 
мүлтіксіз дәлелдеп береді. 
дегенмен, көптеген жылдар 
бойы бойы қазақтардың 
тарихы көршілес халықтардың 
тағдырынан, оның ішінде 
алтай түріктерінің тағдырынан 
бөлектеліп жеке қарастырылып 
келгені мәлім. тіпті олар бір-
біріне қарама-қарсы қойылып, 
шаруашылық және мәдени 
байланыстарының сан-
алуандылығы тек ресеймен 
қарым-қатынас шеңберінде ғана 
жасанды түрде шектеліп отырды. 
ендігі жерде, қазақтардың 

алтайдың түрік халықтарымен 
этногенетикалық байланыстарын 
зерттеп, дәлелдеу арқылы осы 
кемшіліктің орнын толтыру 
қажеттігі туындап отыр.

Қазақтардың алтаймен 
байланысының терең тарихы бар, 
оның түп-тамыры қола дәуіріне, 
андронов мәдениеті кезеңіне 
саяды. археологиялық деректер 
сол тайпалар мәдениеті мен 
қазіргі қазақ мәдениеті арасында 
көптеген ортақ белгілері бар 
екендігін дәлелдейді. Зерттеуші 
м.мұқанов атап өткендей, егер 
сол көне дәуір ескерткіштеріне, 
айталық, қыш ыдыстардың ою-
өрнектеріне көз салып, оларды 
қазақтардың қазіргі уақыттағы 
ою өнерімен салыстыратын 
болсақ, онда олардың адам таң 
қаларлық ұқсастықтары мен 
ортақ белгілерін табуға болады 
[1, 3 Б.].

алтай тарихында ерте 
көшпелілер – сақтар үстемдігі 
кезеңі айрықша орын алады. 
көшпелі мал шаруашылығы 
негізін құраған бірыңғай 
шаруашылықтың болуы, сақтар 
мекендеген аймақтар арасында 
табиғи кедергілердің жоқтығы 
дала белдеуіндегі тайпалар 
арасында тығыз қарым-қатынас 
орнатып, олардың мәдениетінің 
ортақ белгілерінің қалыптасуына 
жағдай жасады. ежелгі 
алтайлық тайпалар өкілдерінің 
этникалық тегі әзірше беймәлім 
болғанымен, белгілі археолог-
ғалым с.П. руденко «таулы 
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алтай тұрғындарының сырт 
бейнесі қазіргі қазақтар мен 
қырғыздарға анағұрлым жақын» 
деп санайды [2, 69 Б.]. Бұл 
антропологиялық деректер, 
алтай қорғандарынан көне 
заманғы сол мәдениеттің қазіргі 
сібір және орта азия халықтары 
мәдениетімен айшықты және 
әсерлі байланысына нұсқайтын  
алуан түрлі заттардың табылуына 
байланысты айрықша маңызға ие 
болады. мәселен, Пазырықтың 
мұздаған қойнауларынан шыққан 
киіз текеметтер қазіргі қырғыз, 
қазақ және алтайлықтардың 
сол тектес бұйымдарындағы 
ою-өрнектерге аса ұқсас болып 
келеді [3, 130 Б.]. осы аймақты 
мекен еткен көне көшпелі 
тайпалар шаруашылығының, 
материалдық мәдениетінің 
біртектестігі олардың кәсібінен, 
баспаналарынан, тағамдарынан 
және киімдерінен көрініс 
тапқандығы дәлелденіп отыр 
[4, 43-51 Б.]. осылайша, ежелгі 
көне дәуірдің жоғарғы және 
таңғажайып бай өнері қазіргі 
осы аймақты мекен етіп отырған 
тұрғылықты халықтардың 
ұлттық өнеріне материалдық 
тұғыр болған. олар екі жарым 
мың жыл өтсе де, қатты өзгеріп 
түрленсе де, бұл жерлерде әлі 
де ғұмырларын жалғастырып, 
сол халықтардың күрделі өткен 
тарихына, бай мәдени мұрасына 
куәгер болуда.

соңғы жылдары жоғарыда 
аталған төрт мемлекеттің 

де аумағында сақ дәуірінің 
археологиялық ескерткіштері 
белсенді зерттеліп келеді. 
Берел, Үкөк және т.б. тарихи 
ескерткіштердің аты дүние 
жүзіне мәлім болды. Бұл белгілі 
обалар табылған жерлер қазіргі 
кезде екі мемлекеттің аумағында 
орналасқанымен, екеуінің арасын 
тек ондаған шақырым жер 
ғана бөліп тұр. Қытай, монғол 
археологтары да алтайдың ежелгі 
ескерткіштерін зерттеуде тың 
жетістіктерге жетіп отыр. ендігі 
жерде қазіргі заманғы шартты 
шекараны кедергі етпей осы 
тарихи ескеркіштерді кешенді 
түрде зерттеп, салыстырмалы 
талдау жасалатын болса алтай 
тарихының жаңа қырларын 
ашарымыз сөзсіз. Бұл зерттеулер 
алтайды ертеден мекендеп келе 
жатқан барлық тұрғылықты 
халықтардың тарихын зерттеуге 
қосылған сүбелі үлес болар еді.

алтай қазақтары тарихының 
аз зерттелген кезеңінің бірі – орта 
ғасырлық кезең. Біз алтайдың 
көк түріктердің ата жұрты, 
алтын бесігі болғанын естен 
шығармауымыз қажет. түрік 
тілдес халықтардың түп тамыры, 
ата тегі болған этносаяси топтар 
дәл осы жерде пайда болған. 
түрік тілдес халықтардың 
әр қилы даму кезеңдеріндегі 
этномәдени байланыстарын 
зерттей келе, ғалымдар қазір де 
олардың тұрмысында, тілдерінде, 
мәдениетінде және халық 
өнерінде ұлттық ерекшеліктермен 
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қатар терең тарихи тамыры бар 
ортақ сипаттардың нақтылы 
өмірде бар екендігін дәлелдейді. 
алтайлықтардың, қазақтардың 
және қырғыздардың этникалық 
тарихын, материалдық және 
рухани мәдениетін  салыстырмалы 
түрде сараптау осыны айқын 
дәлелдейді [5, 45-46; 6; 45; 
75; 7; 39; 125 Б.]. ал олардың 
арасындағы байланыстардың 
қалыптасқан ортақ географиялық 
ортасы алтай болып табылады. 

алтайлықтар мен қазақ-
тардың этногенетикалық бай-
ланыстары жөніндегі деректер 
халық ауыз әдебиетінен де орын 
алған. солардың біреуінде, 
Белеуіт пен телеуіт екі ағайынды 
ата-аналарынан айрылып, жетім 
қалады. олардан бір бие мен 
бір мылтық мұраға қалған екен. 
тайкескен Шұнақ деген жерде 
мұра бөліскенде Белеуітке бие 
тиіп, телеуітке мылтық бұйырады. 
осы аңыз бойынша, Белеуіттен 
қазақтар тарап, олар мал өсіретін 
болса, ал телеуіттен алтайлықтар 
өрбіп, олар аңшылықты таңдаған 
көрінеді [7, 149 Б.]. Жалпы, сан-
алуан деректерді зерттей отыра 
түбі бір халықтардың ара жігін 
ашатын емес, қайта оларды 
жақындастыратын мәселелерге 
баса назар аударған абзал болар. 
сол кезде тыңғылықты зерттеуді 
қажет ететін мәселелердің 
бірі – қазақтардың алтаймен 
этногенетикалық байлыстарын 
анықтау мәселесіне де біраз сәуле 
төгілері анық.

сонымен қатар, жазба 
деректердің жүйесіздігі, 
археологиялық зерттеулердің 
мардымсыздығы соңғы орта 
ғасырлар кезеңіндегі қазақтардың 
алтаймен байланыстары 
тарихын айқындауды қиындата 
түседі. осы олқылықтардың 
орнын толтырмай «қазақтар қай 
кезден бастап алтайды мекен 
ете бастады» деген сұраққа 
толық жауап бере алмайтынымыз 
белгілі. ресей ғалымдарының 
зерттеулеріне сенсек, қазақтар 
алтайға бертінде – XVIII-XIX 
ғасырларда ғана орныға бастады, 
оған дейінгі кезеңдерде олардың 
арысында еш байлыныс болмады 
деген тезисті алға тартады. ал 
1927 жылы алтай қазақтарын 
зерттеу мақсатында жұмыс 
атқарған ғылыми экспедиция 
құрамында болған с.и. руденко 
«наймандардың бір бөлігі ерте 
заманнан осы жерде мекендесе, 
ендігі бір бөлігі XVIII ғасырда 
жоңғарлар мемлекеті жойылған 
соң көшіп келген - деп» 
мәлімдейді [8, 1 Б.].

Қазақ-жоңғар байланыстарын 
зерттеуде біржақтылық әлі де 
басым. екі ірі көшпелі халықтың 
арасындағы қарым-қатынастарды 
тек әскери қақтығыстармен ғана 
шектеп келеміз. Белгілі тарихшы 
м.мұқанов наймандардың 
түркілік шығу тегі туралы 
мәселені зерттей келе «...бірнеше 
ғасыр бойы наймандар алды-
мен монғолдардың, кейіннен 
жоңғарлардың қоластында ба-
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ғынышты болып келді. егер олар 
монғол тектес болса, осынша 
уақыт аралығында соларға сіңісіп 
кеткен болар еді. дегенмен 
олар өздерінің тілін, мәдени 
ерекшеліктерін сақтап қала алды» 
деген тұжырым жасайды. осыдан 
қазақтардың бір бөлігінің Жоңғар 
мемлекетінің құрамында болуын, 
соның ішінде алтайды мекен 
ету мүмкіндігін теріске шығара 
алмаймыз. тарихшы к.Пищулина 
да «XVIII ғасырда қазақтар мен 
төленгіттер оңтүстік алтайда 
аралас-құралас (черезполосица) 
мекен еткен» деген тұжырым 
жасайды. Әрине, бұл келтірілген 
мәліметтер мәселенің басын 
толық ашуға жеткіліксіз екендігін 
мойындаймыз. тарихи шындықты 
жазу үшін бұлтартпайтындай 
деректер қажет. сондықтан, 
алтайдың орта ғасырлық 
тарихын ғылыми тұрғыдан жан-
жақты зерттеу арқылы көптеген 
мәселелердің бетін ашарымыз 
күмән тудырмауы қажет.

орыс отарлауы кезеңіндегі 
алтай қазақтарының тарихы әлі 
де толық зерттелмеген. Әсіресе, 
XIX ғасырдың ортасынан бастап 
олардың өмірінде орын алған 
оқиғалардың аса ауыр зардаптары 
болды. Қазақ жерлерінің орыс 
шаруалары мен казак әскерлері 
пайдасына тартып алынуы жаппай 
миграцияның басталуына түрткі 
болғаны белгілі. Жүздеген қазақ 
ауылдары ауа көшіп, Қытай мен 
таулы алтайға қоныс аударуға 
мәжбүр болды. сондықтан, көрші 

мемлекеттер аумағында өмір 
сүріп жатқан қазақ диаспоралары 
тарихын сол кезеңде қазіргі 
Шығыс Қазақстан аумағында 
болған оқиғалармен тікелей 
байланыста зерттемесек тарихи 
шындықтың беті ашылмайды. 
көтеріліп отырған мәселелерге 
кешенді зерттеулер қажеттігі 
осыдан да келіп туындайды.

соңғы жылдары «мәдени 
мұра» бағдарламасы негізінде 
шетел мұрағаттарын ел тарихына 
қатысты 5000-ға жуық маңызды 
құжаттар әкелінді. солардың 
қатарына қытай мұрағаттарынан 
алынған деректерді де жатқызуға 
болады. осы қарастырып 
отырған мәселеге байланысты 
абылай хан мен Цянь лунь 
арасындағы хаттар аса маңызды 
мәліметтер береді. Жалпы, 
XVIII ғасырда абылай ханнның 
алтай, тарбағатай жерлері үшін 
Қытаймен күресі көпшілікке 
мәлім. император Цянь луньге 
жазған хаттарында абылай хан 
Жоңғар хандығы құлағаннан 
кейін қазақтардың бір бөлігінің 
шығысқа қарай түріле көшуін 
олардың бір кездері айрылып 
қалған атамекендеріне қайтып 
оралуы деп түсіндіреді. Цянь лунь 
бір жауап хатында «бір кездері 
мұрындарыңнан құрттарын түсіп 
жүргенде бұл жерлерден айрылып 
қалғандарын рас. алайда ендігі 
кезде бұл жерлер Қытайға 
бағынышты» - деп жазуын, ол 
жерлерде қазақтардың бұрыннан 
мекендегенін мойындауы деп 
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қабылдауға негіз болатын 
сияқты.

алтай қазақтары тарихын 
зерттеудегі тағы бір өзекті мәселе 
«диаспора» және «ирредента» 
мәселесі төңірегінде. алтайдың 
оңтүстік сілемдері, Бұқтырма 
аймақтарында қазақтардың ерте 
кезден мекендегені туралы азды-
көпті деректер болғанымен, 
солтүстікте – таулы алтай 
аумағына қазақтар XIX ғасырдың 
екінші жартысынан бастап қоныс 
аударып келе бастады. Қазіргі 
кезде таулы алтайда қазақтар 
жиі қоныстанған аймақтардың 
бірі – Қосағаш ауданы. мұндағы 
қазақтар тұрған жеріне қарай - 
Жазатыр қазақтары, Шүй бойы 
қазақтары болып - екіге бөлінеді. 
Зерттеуші г. меңдіқұлова 
қазақтардың осы тобын 
ирредентаға жатқызуға болады 
деген тұжырым жасайды. алайда, 
бұл мәселе әлі де зерттеуді, 
нақты дәлелдерді талап етеді деп 
ойлаймын. 

Нақты зерттелмеген мәсе-
лелердің бірі – XX ғасырдың 
20-30-жылдары Қазақстанның 
қиыр шығысында ойратиямен 
шекараны анықтау мәселесі. 
Қазіргі аты дүние жүзіне мәлім 
Үкөк жерлерінің 30-жылдардың 
басына дейін семей облысы 
құрамында болып келгенін 
көпшілік біле бермейді. кеңес 
өкіметінің кереғар саясаты 
нәтижесінде халық наразылығы 

шегіне жетіп тұрған кезде, 
ойратия өкілдері жер дауын 
көтеріп, оны өз пайдасына 
шешуге әрекеттер жасауға 
кіріседі. Жер дауының басты 
нысаны – Жазатыр алқабы болды. 
Жазатыр арқылы Қазақстан 
монғолиямен тікелей шекаралас 
болып, онымен тура сауда-саттық 
жүргізіп тұрған. айырбас сауда 
орталығы катонқарағай ауылында 
орналасқан болатын. осыған 
байланысты Қосағаш және 
катонқарағай ауылдары арасында 
монғолиямен сауда жасау үшін  
бақталастық та болды. Жазатыр 
ойратия қоластына өткен 
жағдайда Қазақстан монғолия-
мен шекаралық сауда жасау 
мүмкіншілігінен айрылатын. 
сондықтан ойратия жағы даудың 
өз пайдасына шешілуіне бар күш-
жігерін салды. осы оқиғалар 
нәтижесінде Қазақстан өз жерінің 
бір бөлігінен ғана айрылып 
қойған жоқ, монғолиямен 
тікелей байланыстың үзілуіне 
байланысты катонқарағай ауылы 
айырбас-сауда орталығы ретінде 
маңызын жоғалтты. 

Қорыта келе, алтай қазақтары 
тарихына байланысты көптеген 
мәселелердің әлі де басы ашық 
екендігін мойындауымыз қажет. 
тарихилық тұрғыдан дұрыс баға 
беру үшін осы мәселе төңірегінде 
зерттеу жүргізіп жатқан 
тарихшылардың күш-жігерін бір 
арнаға тоғыстыру абзал.
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Политика военного ком-
мунизма - одна из важнейших 
составных частей социально-
экономической политики госу-
дарства в период гражданской 
войны и иностранной ин-
тервенции. Необходимость 
исследования политики совет-
ского государства в 1918-1921 гг. 
на материалах казахстана 
определяется общественной 
потребностью глубоко научного 
переосмысления советской ис-
тории.

осуществление политики 
военного коммунизма сыграло 
важную роль в спасении 
российских городов от голода и 
продовольственном обеспечении 
красной армии в годы 

гражданской войны, но вместе 
с тем, эта же политика привела 
к антикоммунистическим вос-
станиям в 1921 г. и явилась 
важнейшим фактором в развитии 
голода в 1921-1922 гг. Эта 
проблема требует пересмотра 
с новых методологических 
позиций, при изучении которой 
необходимо отойти как от ее 
идеализации, характерной для 
советской исторической науки, так 
и от нигилистического отношения 
к ее позитивным сторонам, 
широко распространившегося 
среди ученых и особенно 
публицистов в 1990-е годы. 
дальнейшее изучение социально-
исторической практики реа-
лизации политики военного 
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коммунизма в казахстане 
требует привлечения широкого 
круга новых источников, а также 
проведения анализа результатов 
теоретических разработок по 
данной теме.

«военный коммунизм», 
как историческое явление 
и определенная социально-
экономическая и политическая 
система, относится к тем 
проблемам истории советской 
периода, которые вызывали и 
вызывают до сих пор в среде 
экономистов и историков споры 
и дискуссии. в частности, 
подвергаются концептуальному 
пересмотру вопросы о причи-
нах, соотношении объективных 
и субъективных факторов, 
приведших к складыванию 
«военного коммунизма», послед-
ствиях во все сферах жизни 
советского государства.

обобщенный анализ науч-
ной литературы, отражающий 
историю экономической дея-
тельности органов советской 
власти и хозяйственного 
управления в 1917-1920 гг., 
позволяет исследователям услов-
но выделить в отечественной 
историографии четыре периода: 
1917-1920-е гг.; 1930-е - середина 
1950-х гг.; вторая половина 
1950-х - 1980-е гг.; с 1990-х гг. по 
настоящее время.

в историографии со 
времени гражданской войны до 
настоящего момента произошли 
концептуальные изменения в 

исследовании темы. в совет-
ской историографии вопросам 
продовольственной политики 
уделялось большое внимание. 
Но авторы видели свою задачу 
только в одном - в доказательстве 
объективной необходимости 
и социальной справедливости 
использования тех методов 
работы, которые утвердило 
советское правительство. в 
различных научных иссле-
дованиях, посвященных изучению 
проблем гражданской войны, в 
том числе и научному анализу 
политики военного коммунизма, 
неизменно в основе анализа и 
выводов лежал формационный 
подход.

Первый период историо-
графии проблемы (1917-1920-е гг.) 
по сравнению с последующими 
двумя этапами был в наименьшей 
степени подвержен влиянию 
политической конъюнктуры. 
Попытки проанализировать 
сущность «военного коммунизма» 
были предприняты еще в начале 
1920-х годов в.и. лениным, 
труды которого в советский 
период имели определяющее 
методологическое значение.

одной из первых работ, 
в которой подверглась 
анализу политика «военного 
коммунизма», стала книга 
л.Н. крицмана «героический 
период великой русской 
революции» [1]. автор сделал 
вывод об отсутствии в первые годы 
советской власти союза рабочих 



70

№ 4, 2013    мемлекет тарихы     история государства

и крестьян и наличии, наряду 
с пролетарской, крестьянской 
революции.

следует отметить, что 
литература 20-х гг. хх в. 
содержала различные, порой 
прямо противоположные оцен-
ки «военного коммунизма»: 
как политики «наиболее 
действенной» для построения 
новых экономических отношений, 
но имеющей недостатки и 
перегибы, как «предвосхищение 
будущего», так и вынужден-
ной, но необходимой мерой 
подавления антибольшевистско-
го сопротивления, вызванной 
войной и разорением.

в 20-е гг. имели место 
дискуссии и по вопросу о 
периодизации «военного 
коммунизма. в статье е.варги, 
вышедшей в 1928 г. в газете 
«Правда», посвященной пере-
ходному от капитализма 
к социализму периоду, 
утверждалось, что на начальной 
стадии диктатуры пролетариата 
в хозяйстве любой страны 
обязательно будет иметь место 
«полный военный коммунизм», 
который явится общим правилом, 
в то время как нэп будет 
исключением [2].

в целом исследования 20-х 
гг. возможно охарактеризовать 
как дающие первую, наиболее 
яркую оценку происходящим 
событиям со стороны их 
участников и исследователей-
современников. Несмотря на то, 

что они, как правило, не отрицали 
необходимость чрезвычайных, 
силовых мероприятий в 
рамках политики «военного 
коммунизма», но они были 
свободны от доктринальных 
установок коммунистической 
идеологии.

В историографии второго 
периода (1930-е - середина 50-х 
гг.), по сравнению с предыдущим, 
наблюдался определенный рег-
ресс, выразившийся в заметном 
сокращении исследований по 
важнейшим аспектам «военного 
коммунизма». На всех без 
исключения работах этого периода 
сказались жесткие политические 
установки и.в. сталина, 
положившие конец возможности 
ученых дискутировать. они в 
окончательном варианте были 
сформулированы в «кратком 
курсе истории вкП (б)», где 
«военный коммунизм» был 
определен и.в. сталиным 
как абсолютно необходимая 
военно-мобилизационная мера 
(введенная только с лета 1918 
г.), реализуя которую партия 
никогда не предполагала 
«перескочить» через «эпоху 
перехода к социализму». в связи 
с этим вышел ряд публикаций, 
критикующих альтернативное 
мнение по этому вопросу.

во второй половине 40-х - 
первой половине 50-х гг. в ряде 
исторических исследований меры 
экономического принуждения 
в годы «военного коммунизма» 
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были охарактеризованы как 
складывающиеся постепенно, 
временные, вынужденные, 
обусловленные независящими 
от большевистского правитель-
ства обстоятельствами, усили-
вающиеся только по мере 
нарастания гражданской войны.

в первой половине 1950-х 
гг. советскими историками и 
экономистами был накоплен 
существенный пласт архивных 
источников и на его основе, не 
выходя за рамки официальной 
трактовки «военного ком-
мунизма», появляются обоб-
щающие монографические иссле-
дования.

Третий период в 
исследовании экономических 
мероприятий «военного 
коммунизма» (вторая пол. 1950-х 
- 80-е гг.) связан с процессом 
частичной «десталинизации» 
и началом проведения с 1957 г. 
коренной перестройки системы 
народного хозяйства ссср, 
предпринятой Н.с. хрущевым. 
Наряду с традиционной 
трактовкой причин введения 
и методов осуществления 
«военного коммунизма», ряд 
исследователей возвращается к 
попыткам обосновать единство 
экономической политики 
советской власти, начиная с 
осени 1917 г. вплоть до окончания 
гражданской войны.

в фундаментальных трудах 
и.и. минца второй половины 
70-х - начала 80-х гг. по истории 

октябрьской революции 
и первых преобразований 
советской власти «военный 
коммунизм» рассматривается 
как вполне органическая 
часть истории страны в 1917-
1920 гг. [3]. среди научных 
изысканий по истории «военного 
коммунизма» в общесоюзном 
масштабе заслуживает внимания 
монография е.г. гимпельсона 
«военный коммунизм: поли-
тика,практика, идеология» [4]. 
Значение этой работы состоит в 
определении причин введения 
«военного коммунизма», его 
основных элементов, сущности 
и роли в утверждении советской 
власти в масштабах всей россии, 
в том числе и ее национальных 
окраин.

Из   казахстанских исследо-
ваний следует отметить 
монографию а.с. елагина, в 
которой автор, рассматривая 
осуществление мероприятий 
советской власти в различных 
отраслях народного хозяйства, 
акцентировал внимание на 
проведении политики «военного 
коммунизма» в казахстане [5].

работа с.Баишева, в 
которой прослеживается путь 
строительства социализма 
в казахстане, внесла опре-
деленный вклад для понимания 
целей экономической по-
литики советской власти 
осуществлявшейся в казахстане. 
в ней дается характеристика 
мелкотоварного производства 
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и первых социалистических 
мероприятий в казахстане, в 
период гражданской войны [6].

Заслугой к.Н. Нурпеисова 
является то, что на основе 
широкого массива источни-
ков, сравнительного анализа 
социа льно-экономиче ского 
положения дореволюционного 
и советского казахстана, кроме 
позитивных изменений в ходе 
проведения политических, 
социально-экономических, куль-
турных преобразований в крае в 
начале 1920-х годов, он увидел 
корни кроющегося недовольства 
отдельных категорий населения 
[7]. особенности гражданской 
войны и политики «военного 
коммунизма» в казахстане 
выявлялись в исследованиях 
с.Н. Покровского [8].

к исходу 1980-х гг. советской 
историографией были достигну-
ты существенные результаты 
по изучению экономических 
аспектов политики «военно-
го коммунизма». вместе с 
тем, в основу большинства 
научных трудов был положен 
общесоюзный материал, по-
скольку активности научных 
региональных исследований 
препятствовали господствующая 
в стране единая «марксистская» 
методология и ограниченность 
историков в возможности 
вводить в научный оборот 
региональные материалы, часто не 
вписывающиеся в общепринятые 
трактовки изучаемой проблемы. 

отличительной чертой второго и 
третьего этапов историографии 
стала абсолютизация позитивной 
оценки роли «военного 
коммунизма», в том числе и его 
хозяйственных мероприятий, что 
затрудняло аргументацию при 
обосновании причин радикальной 
смены экономического курса 
страны при переходе к нэпу.

в целом, несомненным 
достоинством работ советского 
периода является использование 
в них богатого фактического 
и статистического материала. 
Но слабой стороной был 
целенаправленный односто-
ронний подбор архивного 
материала. в подавляющем 
большинстве это документы 
с позитивными оценками и 
соответствующими статис-
тическими данными, характе-
ризующими однозначно по-
ложительно продовольствен-
ную работу советского пра-
вительства.

Негативный материал 
представлен крайне ограниченно 
и преподносился как исключение 
из правил. соответственно и 
выводы наряду с несомненными 
достоинствами имеют серьез-
ные недостатки. в выводах 
прослеживается глубокое 
понимание сути проблем 
и в то же время очевиден 
тенденциозный подход. 
исследования не выходили за 
рамки формационного подхода 
и учения о классовой борьбе, 
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что не позволило получить 
ответы на ряд принципиальных 
вопросов. Большое влияние на 
научные исследования оказывала 
господствующая идеология и 
ограничения цензуры правящей 
партии.

Четвертый период в 
исследовании «военного ком-
мунизма» начался в 1990-е 
гг. и был обусловлен крахом 
коммунистической идеологии, 
распадом ссср и сменой модели 
политического и экономического 
развития российской Федерации. 
историография четвертого 
периода характеризуется также 
возвратом к анализу публикаций 
20-х гг. и - на основе новых 
методологических принципов 
- новой постановкой ряда 
вопросов экономической 
политики большевиков эпохи 
«военного коммунизма», в том 
числе и проблемы становления 
и функционирования военно-
хозяйственной диктатуры. 

в 90-е годы произошли 
кардинальные изменения, 
оказавшие большое влияние 
на историческую науку. в 
определенной степени она 
оказалась в дезориентированном 
состоянии. распад страны, смена 
политического курса, отказ от 
социалистического пути развития 
привели к поляризации мнений по 
многим вопросам отечественной 
истории.

На сегодняшний день 
казахстанская историография 

последних лет представлена 
совершенно небольшим чис-
лом исследований, касаю-
щихся отдельных аспектов 
рассматриваемой нами проблемы. 
в частности, мы можем назвать 
работу Ж.Б. абылхожина [9], 
в которой политика «военного 
коммунизма» была подвергнута 
резкой критике, а также 
кандидатскую диссертацию 
е.и. медеубаева [10].

в целом в казахстанской 
исторической науке данная 
тема не получила развития, 
но российские историки 
продолжали ее рассмотрение. 
одни воспринимали отказ от 
социалистического строительства 
как разрушительный процесс, 
другие - как возвращение на 
прогрессивный путь развития. 
все это имеет самое прямое 
отношение к изучению 
гражданской войны, в частности 
политике военного коммунизма. 
так как, в исторической науке 
новой россии сторонники 
социалистического пути разви-
тия продолжали разрабатывать 
проблемы продовольственной 
работы, оценивая политику в 
рамках классовой борьбы и 
в интересах преобразований, 
предпринятых большевиками. 
Противники социалистической 
идеи подвергали критике всю 
деятельность большевиков по 
выходу из продовольственного 
кризиса, основываясь фактически 
на старой методологической базе. 
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Но подобная научная полемика 
бесплодна.

Неоспоримым преиму-
ществом последнего десятилетия 
XX века стало освобождение 
исторической науки от пут 
идеологической подгонки 
выводов и умозаключений, от 
ограничений политической 
цензуры. стали доступны для 
изучения историками ранее 
засекреченные фонды архивов. 
Появилась возможность включить 
в научный оборот документы 
по истории гражданской войны, 
которые раньше нельзя было 
обнародовать и использовать в 
качестве доказательств каких-
либо научных выводов. однако 
и эти положительные перемены 
принесли с собой ряд негативных 
факторов. 

если в научных трудах 
советской эпохи избегали всякого 
рода негативных материалов и 
фактов деятельности органов 
советской власти, в том числе и 
в продовольственной политике, 
то в начале 90-х годов старатель-
но подбирались документы, 
лишь обличающие политику 
военного коммунизма, работу 
продорганов, продотрядов и 
комбедов. объяснений этому два: 
материалы архивов, содержащие 
информацию, изобличающую 
большевистское руководство, 
продорганы в ошибках, 
нарушениях, насилии и неудачах, 
оставались мало исследованны-
ми и почти не представлены в 

работах, появившихся до конца 
80-х годов; другое объяснение 
- давление возобладавшей 
части общества, стремившейся 
отречься от прошлого в 
кризисный момент, нещадно 
и безапелляционно критикуя 
деятельность большевиков, имея 
на то основания, а в большинстве 
случаев не имея таковых.

во второй половине 90-х годов 
в российской исторической науке 
разрабатываются новые подходы 
и утверждаются новые принципы. 
Появились новые трактовки 
термина «военный коммунизм». 
так, с.а. Павлюченков опре-
делил его, как обозначающий 
«истинный коммунизм боль-
шевиков», т.е. идеал общества, к 
которому стремятся большевики 
[11]. историками окончательно 
опровергалась идея о социа-
листическом характере «воен-
но-коммунистических» меро-
приятий. в современной россий-
ской историографии термин 
«военный коммунизм» трактует-
ся как система чрезвычайных 
мер, осуществлявшихся боль-
шевиками силовыми, «дик-
таторскими» методами в период 
гражданской войны.

Поскольку в настоящее 
время большинством иссле-
дователей пересмотрена и сама 
периодизация гражданской вой-
ны, в соответствии с которой 
начальный ее этап приходится 
на вооруженный октябрьский 
переворот 1917 г., не вызывает 
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сомнений, что слово «военный» 
означает условия, в которых 
находилась страна в период с осени 
1917 по 1920 гг. включительно. 
слово «коммунизм» в данном 
понятии выражает закрепившееся 
у большевиков примитивное 
определение совокупности 
составляющих его элементов. 
в связи с этим рядом историков 
решался вопрос о приоритете для 
большевистской власти политики 
над экономикой или наоборот.

таким образом, боль-
шинством современных 
исследователей «военный 
коммунизм» трактуется как 
поэтапно сложившаяся в 1917-
1920 гг. система экономических и 
политических мер, вводившихся 
большевистским руководством 
административно-силовыми 
методами с целью форсированного 
создания «новой социальной 
формации» [12].

в конце XX - начале XXI вв. 
российскими исследователями 
были предложены новые 
теоретические концепции. сре-
ди них концепция советской 
модернизации и цивилизационной 
специфики России, соглас-
но которой процессы, про-
исходившие в советской россии 
в 1920-е гг. с точки зрения 
необходимости преодоления 
экономической и технологичес-
кой отсталости развития страны 
необходимо оценивать позитивно. 
в русле данной концепции, 
не принижая в то же время 

отрицательных для населения 
последствий «красного террора», 
рассматривает советскую 
хозяйственную систему и 
сложившиеся в ней трудовые 
отношения л.в. Борисова [13].

Последствия экономической 
политики и гражданской войны 
представлены в целом ряде 
исследований, которые опираются 
не только на общероссийский, 
но и на региональный материал, 
впервые введенный в научный 
оборот. опираясь на широкий 
круг источников, в том числе 
регионального характера, в 
современных исследованиях 
обосновывается утверждение, что 
«политика военного коммунизма 
означала военную диктатуру 
с широким применением 
принудительных мер в хозяйстве». 
По мнению C.B. карпенко, 
A.A. иголкина «чрезвычайная 
военно-хозяйственная дикта-
тура» сложилась «под давлением 
экономических и военно-
политических обстоятельств» 
[14]. Публикации регионального 
характера интересны тем, что 
приводящиеся в них данные 
зачастую не попадали в 
вышестоящие органы в москве, и 
только они содержат фактический 
материал регионального значения 
[15].

вооружившись новыми 
концепциями, необходимо и 
казахстанским исследователям 
обратиться к разработке тем, 
связанных с политическими 
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процессами той эпохи. 
Некоторые грани сложной темы 
исследования до сего времени 
вообще оставались вне поля 
зрения историков, причем не по 
их вине, а из-за недоступности 
многих документов, необходимых 
для ее научной разработки, 
но исключенных из научного 
оборота в советское время по 
идеологическим причинам. до 
настоящего времени идет процесс 
рассекречивания ряда документов 
в архивах на территории бывше-
го советского союза, который 
позволяет представить новые 
материалы и дать объективные 
оценки политики 1917-1920-х гг.

вхождение отечественной 
исторической науки в качественно 

новый этап своего развития 
предопределило необходимость 
дальнейших разработок по теме 
продовольственной политики 
советской власти в годы 
гражданской войны и иностран-
ной интервенции. Несомненно, 
современная методологическая 
база сделает возможным 
ликвидировать пробелы в 
исследовании темы, снимет 
многие вопросы, по которым до 
настоящего времени не проведе-
но научных исследований. Будет 
способствовать осмыслению и 
пониманию истинных причин 
использования политики военного 
коммунизма в 1918-1920 гг., 
даст более объективные оценки 
последствиям этой политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 крицман л.Н. героический период великой русской революции. 

- м.-л., 1926. - 162 с.
2 варга е. Переходный от капитализма к социализму период // 

Правда. - 1928. - 14, 17, 24, 28 июня.
3 минц и.и. история великого октября. - м., 1977. - 1007 с.; он 

же. год 1918. - м., 1982. - 576 с.
4 гимпельсон е.г. военный коммунизм: политика, практика, 

идеология. - м.: мысль, 1973. - 296 с.
5 елагин а.с. социалистическое строительство в казахстане в 

годы гражданской войны (1918-1920 гг.). документы и материалы. - 
алма-ата: «Наука», 1966. - 308 с.

6 Баишев с. Победа социализма в казахстане. очерки по теории и 
истории вопроса. - алма-ата: издательство академии Наук казахской 
сср, 1961.- 326 с.

7 Нурпеисов к. становление советов в казахстане (март 1917 - 
июнь 1918 г.). - алма-ата, 1987. - 238с.

8 Покровский с.Н. разгром иностранных военных интервентов 
и внутренней контрреволюции в казахстане (1918-1920 гг.). - алма-
ата: «Наука», 1967. - 367 с.



77

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2013

9 абылхожин Ж. очерки социально-экономической истории 
казахстана. 20 век.  - алматы: «университет туран», 1997. – 360 с.

10 медеубаев е. «Политика  «военного коммунизма» в  казахстане 
(1918-1921 гг.)  - алматы: «казНу», 1999.

11 Павлюченков с.а. военный коммунизм в россии: власть и 
массы. - м., 1997. - 272 с.

12 саква. р. Переосмысливая «военный коммунизм» // гражданская 
война в россии: перекресток мнений. - м., 1994. – 137 с.

13 Борисова л. «военный коммунизм»: насилие как элемент 
хозяйственного механизма. - м., 2001. - 235 с. 

14 карпенко C.  гражданская война в россии. 1917 - 1922 гг. // 
история россии. - м., 2004. - 78 с.

15 иголкин A. военный коммунизм: политика против экономики 
// гражданская война в россии, 1917-1922. - м., 2004. – 328 с.

ТҮЙІН
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мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы факультетінің 
меңгерушісі гульнар Қаженова.

мақалада әскери коммуниз саясатының тұжырымдамалық 
мәселелері төрт кезеңге бөлініп, астарлы қарастырылған. 
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ҚР БҒМ Мемлекет тарихы институтының 
жетекші ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты

ҰЛТТЫҚ РУХ ЖӘНЕ АЗАТТЫҚ ЖОЛЫНДАҒЫ 
КӨТЕРІЛІСТІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ КЕЗЕҢДЕЛУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация
отандық тарихшылар тарапынан ұлт-азаттық қозғалыстарына 

тарихнамалық пайым, оның зерттеу методологиясы саралануда, ұлт 
мәртебесінің рөлін айшықтауда жеке тұжырымдар жасалуда. 

Биік ерліктің үлгілері әрбір кезеңде тарихи мүмкіншіліктерді 
пайдалануға және тәуелсіз мемлекетті құруға жұмылдырды. елімізді 
тәуелсіздікке жеткізген басты күш - ұлттық мүдде үшін болған күрес 
және оның сақталуын қастерлеу бірлік пен ынтымақ арқылы жүзеге 
асырылды. Бұқараны да, би мен батырды да иілткен ел тұтастығы. 
Қандай ел мен елді-мекен болсын алауыздықтар мен алалау көп 
ішінде немесе жеке тұлғаларға қатысты болатыны заңдылық. Қазақ 
елінің отарлануына байланысты негізгі себепті өзара ішкі қырқысу 
мен талас-тартысқа тіреп қою тарихты тікелей бұрмалау болып 
табылады. ондай деректер әсіресе ел дәстүрін сырттай бағдарлаған 
шетелдік зерттеушілер еңбегінде қылаң береді. Қазақ тарихының 
барлық кезеңінде өзекті мәселелерге байланысты ұлттық мүдде 
тұрғысындағы зерттеу жұмысы жүргізіліп келді.

Қазақтың ұлт-азаттық қозғалыстары кезеңдерге бөлінбей-ақ 
жеке дара қарастырылғанның өзінде сырым, исатай мен махамбет, 
кенесары, Жанқожа, есет және т.б. бастаған көтерілістердің 
мақсаттары ортақ болғандықтан да атырауды, арқаны, сыр бойын 
бір-бірімен жалғаса қазақ елін тұтас қамтып, өзара тығыз байланыста 
болғандығы және әлемдік (алжир, Польша, Қытай, Үндістандағы 
және т.б.) ұлт-азаттық қозғалысымен мүдделілік жағынан үндестік 
табуы, яғни дүниежүзілік отарлық жүйеге қарсы күрестің құрамды 
бөлігі ретінде айқындалды. Қазақстандағы ұлт-азаттық көтеріліс 
тарихының хронологиялық кезеңдерін анықтауда көтеріліс кезеңіндегі 
елдің ішкі және сыртқы жағдайы, халықтың ой-санасы мен түсінігінің 
ерекшеліктері ескерілу қажеттігі айқындалады.

Түйін сөздер: тәуелсіздік, ұлттық рухт, ұлттық сана, қазақ қоғамы, 
қазақ жері, ұлт-азаттық қозғалыс.
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тәуелсіздік қазақ халқының 
бостандыққа биік талпынысының 
жемісі. ол табанды іс-
қимылдар нәтижесі. Қазақ 
жадында сақталған орбұлақ пен 
аңырақайдағы даңқты тарихи 
жеңістер де бостандықтың ақ туы 
астында жүзеге асырылды. елдікті 
сақтап қалу рухы отарлаушы ел 
қарымына іліккен XVI-XVIIғғ. 
бастап, жоңғарлардың қазақ 
жеріне шапқыншылығы тұсында 
және отаршылдық саясатқа 
қарсы ұлт-азаттық қозғалыстарда 
көрініс берді. Бұл жеңіс жүздеген 
жылдарға созылған, кенесары 
хан, сыздық төре, сырым батыр, 
исатай, есет, Жанқожа батырлар 
бастаған үздіксіз күрестен, 
аманкелді иманов, Әбдіғапар 
Жанбосынұлы, Бекболат 
Әшекеев, Ұзақ саурықұлы, омар 
Шолақұлы бастаған 1916 жылғы 
ұлт-азаттық қозғалысына дейін 
нығая түссе, кейінгі кезеңде 
тәуелсіздік тұғырын көтеру 
жолындағы рухани-мәдени тал-
пыныстармен қоса жалғасын 
тапты. 

махамбеттің өлеңдері, ұлы 
күйші Құрманғазының сазды 
әуені жеңістің бостандыққа 
деген сүйіспеншілікке жетелесе, 
мұра болған биік рух алаштың 
интеллектуалдық әлеуеті жоғары 
азаматтарын қазақ автономиясын 
құруға итермеледі. кеңестік 
дәуірдегі Ұлы отан соғысы 
кезеңінде даланың қыздары 
мен ұлдары ерлік көрсетті. 
Ұлттық күйдің сазды әуені 

халықтың рухын нығайтты. 
тоталитаризмнің ескі жүйесіне 
қарсы тұрды және желтоқсан 
көтерілісіне шығарды [1]. мұның 
барлығы халық рухының күші еді. 
мәселен, 1986 жылғы көтеріліс 
желтоқсанның үш күнімен 
шектелмейтіні айқын: «...ол 
бүкіл халықтың рухани өміріне 
әсер етті, ұлттық сананы өсірді, 
ұлттық рухты жандандырды. 
«Желтоқсан-1986» - ұлт-азаттық 
қозғалысының құрамды бөлігі, 
оның азаттық пен бостандыққа 
апаратын ұзақ жолының биік бір 
белесі» [2]. отандық тарихшылар 
тарапынан ұлт-азаттық қозға-
лыстарына тарихнамалық пайым, 
оның зерттеу методологиясы 
саралануда, ұлт мәртебесінің 
рөлін айшықтауда жеке тұжы-
рымдар жасалуда. 

Биік ерліктің үлгілері әрбір 
кезеңде тарихи мүмкіншіліктерді 
пайдалануға және тәуелсіз 
мемлекетті құруға жұмылдырды. 
елімізді тәуелсіздікке жеткізген 
басты күш - ұлттық мүдде 
үшін болған күрес және оның 
сақталуын қастерлеу бірлік 
пен ынтымақ арқылы жүзеге 
асырылды. Бұқараны да, би мен 
батырды да иілткен ел тұтастығы. 
Қандай ел мен елді-мекен болсын 
алауыздықтар мен алалау көп 
ішінде немесе жеке тұлғаларға 
қатысты болатыны заңдылық. 
Қазақ елінің отарлануына 
байланысты негізгі себепті өзара 
ішкі қырқысу мен талас-тартысқа 
тіреп қою тарихты тікелей 
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бұрмалау болып табылады. ондай 
деректер әсіресе ел дәстүрін 
сырттай бағдарлаған шетелдік 
зерттеушілер еңбегінде қылаң 
береді. Қазақ тарихының барлық 
кезеңінде өзекті мәселелерге 
байланысты ұлттық мүдде 
тұрғысындағы зерттеу жұмысы 
жүргізіліп келді. Бірақ ресей 
империясы одан соң большевизм 
дәуірінде сол метрополия 
мен одақтың идеологиялық 
мұраттарына негізделіп, солардың 
мүддесі қанағаттандырылды. 
Қазақтардың арасында бірліктің 
сақталуына бірден бір маңызды 
фактор ел ішіндегі  ақсақалдық, 
билер қызметі - құқықтық 
реттеудің, қазылықтың және 
жарастырушылықтың үлкен 
қоғамдық мәнге ие болу, 
батырлардың (ешқашан мұ-
рагерлікке берілу мүмкін емес) – 
әскер көсемдерінің үлкен беделі 
мен саяси ықпал жасау дәстүрі. 
мысалы 1889 жылы сұлтан т. 
сейдалин «ақсақал» деген сөздің 
бір ауылдастар үшін заңдық 
күші болды, сондықтан оның 
әмірі сөзсіз орындалып отырды, 
өйтпеген жағдайда олардың 
қай-қайсысы да өз ақсақалын 
тыңдамағаны үшін соның 
жазасына және өз туыстары-
ның тарапынан қудалануға 
ұшырайтын. «ақсақал» тер-
минімен белгіленетін атақ-
тың қазақтарда үлкен ақыл-
парасаттық құндылығы бар, 
кезінде мал бағудан жан-жақты 
білімі мен бай тәжірибесі бар 

адамдар алатын болған. көшпелі 
мал шаруашылық жағдайында 
мұндай қасиеттер міндетті 
түрде малды шоғырландыру 
мен жеке адамның материалдық 
қамтамасыз етілуінің аса маңызды 
факторына айналды [3]. 

Қазақтардың ұлт-азаттық 
қозғалысы батысында орыс, 
шығысында Қытай, желке 
тұсынан жоңғар дүрбелең 
салғанда, ата-мекенін қорғау 
мүддесінен туындады. 
ресейдің кең байтақ далаға көз 
тігуі салдарынан туындаған 
империялық отарлау саясаты 
I-Петрдің тұсында қалыптасып, 
өзге халықтарды отарлау 
саясатының тұжырымдама-
сы жасалынды. мемлекет 
ішіндегі өзара қырқысуларға 
алғышарттар жасалынды. тарихи 
мәліметтерден белгілісі 1718 
жылы Әз тәукенің опат болуына 
байланысты оның мұрагерлері 
Болат (1718-1730) пен Әбілмәмбет 
(1730-1771) арасындағы берекесіз 
іс-қимылдарды ресей қырағы 
қадағалап отырғандықтан I-Петр 
1722 жылы: «Бұл орда (қазақ 
хандығы) –Бүкіл азия елдері 
мен иеліктері жолын ашатын 
кілт және кіретін қақпа» ретінде, 
«мейлі, миллионнан ассын, 
орасан зор шығынға қарамай, 
бодандыққа алу керектігін» 
нығарлап, тапсырма береді. ал а. 
стоцкий болса бұған: «орыс емес 
(өзге) халықтарды ұлт ретінде 
жоқ қылып жіберу саясаты» деген 
баға берген екен [4]. 
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аңырақай жеңісіне 
қарамастан жоңғар басқын-
шылығы қазақ қоғамының 
әлеуметтік қатынастарында 
терең із қалдырғаны анық. 
дербес шаруашылық жүргізу 
мүмкіндігінен айырылғандар 
тіршілік көздерін іздеп батысқа, 
орыс шекараларына қашты, орта 
азия хандықтарынан баспана 
іздеулеріне де мәжбүр болғандар 
тағдыры бөлек мәселе. кезінде 
Қазақ тарихының метрополия, 
одақ мүддесі тұрғысынан 
талдануы біртұтас тарихи 
көзқарастардың қалыптаспау 
салдарынан көптеген мәсе-
лелердің ішінде ұлт-азаттық 
қозғалысына байланысты да 
объективті талдауларға кедергі-
лер болды немесе тиым салынды 
[5]. 

Қазақтың ұлт-азаттық 
қозғалыстары кезеңдерге бө-
лінбей-ақ жеке дара қарас-
тырылғанның өзінде сырым, 
исатай мен махамбет, 
кенесары, Жанқожа, есет және 
т.б. бастаған көтерілістердің 
мақсаттары ортақ болғандықтан 
да атырауды, арқаны, сыр 
бойын бір-бірімен жалғаса қазақ 
елін тұтас қамтып, өзара тығыз 
байланыста болғандығы және 
әлемдік (алжир, Польша, Қытай, 
Үндістандағы және т.б.) ұлт-
азаттық қозғалысымен мүдделілік 
жағынан үндестік табуы, яғни 
дүниежүзілік отарлық жүйеге 
қарсы күрестің құрамды бөлігі 
ретінде айқындалды.

Қазақ жеріне орыстардың 
етене енуі еркін отарлау және 
ресми отарлау кезеңінен өткені 
тарихтан белгілі. мәселен, 
т.Шонанұлы кеңестік төңкеріске 
дейінгі орыстардың қазақ 
даласын талау тарихын екіге 
бөліп көрсетеді: Біріншісі, орысқа 
бағынғаннан бастап 19 ғасырдың 
80-жылдарының басына дейін, 
яғни атты казактардың пайдасына, 
әскерлік кісілердің пайдасына 
деп жер алу дәуірі. екіншісі, 19ғ. 
80-90жж.бастап патша құлағанға  
шейін қара шекпенділер үшін 
жер алу дәуірі. Қазақтардың 
көндікпеген «отырықшылығы» 
туралы түрлі сын ескерпе мен 
келемеждерге қарсы, ел жайын 
білмейтін, үстірт ойлы, тарих 
заңдылығын түсіне алмаушылық 
ретінде қарап, т. Шонанұлы 
былай дейді: «...Қазақ бұл күнге 
шейін ерігіп көшіп жүрген жоқ. 
тұрмыс, табиғат заңдары қазақты 
амалсыз көшіріп келді. Қазақтың 
көшуін «дағды» дей-ақ қоялық. 
ал дағдының өзі не? дағды 
дегеніміз – салттың бір атасының 
ұлы. Қазақ көшпелі болуының 
да арқауы – тіршілік жабдығы 
өндіріс қатынастары болмақшы. 
Қазақ жер қадірін жақсы біледі. 
«Жер –анасы, мал-баласы» жерден 
айрыларда қазақтың қабырғасы 
қайысып, омыртқасы майысады. 
Жалғызынан айрылғандай жермен 
қоштасады» [6]. отаршылдар 
халықтың берекесін кетірді. 
«келімсек қоныстанушыларға 
қырғыздардың қыстаулары 
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мен жазғы жайылымдарының 
арасынан, топырағы мен 
өсімдігінің сапасы жағынан 
керемет жерлердің, отарлау 
мақсатымен бөлініп берілуі, 
қырғыздарды малдарын жет-
кілікті мөлшерде күтіп семірту 
мүмкіндігінен айырып, жер 
пайдалану жүйесінде жанға 
бататын қысылтаяң жағдайға 
душар етті [7]. Әскери 
отарлаудың нәтижесінде 
бүкіл Қазақстан аумағы казак 
әскерлерімен толтырылып, 
жаңа әскери бекіністер, фор-
постар мен редуттар салына 
бастады. отарлық әкімшіліктің 
қазақтардың жерін жаппай 
талан-таражға салу ісі XIX 
ғасырдың 70-90жж. аралығында 
орал, торғай облыстарында 
да жүргізілді. Патшалық 
әкімшілік қазақ даласын «... 
казак қоныстары арқылы отарлау 
жүйесі өзіне алғаш жүктелген 
міндетті табыспен орындады; ал 
кейін жергілікті жағдайлардың 
өзгеруіне байланысты, бұл 
әдіспен отарлауды жалғастыру 
пайдаға қол жеткізбейтініне» 
орай, «қырғыз даласын 
орыстардың отарлауы қажеттілік 
екенін, бірақ өлкедегі казак 
қоныстарының патша үкіметінің 
отарлау мақсатын қанағаттандыра 
алмайтынын түсініп, өлкеге 
орыстарды қоныстандыру үшін 
еркін отарлауға жол беру керек» 
деген пікірге келді [8].     

сыртқы шапқыншылыққа 
қарсы күрес жауынгерлік дәстүрді 

ежелгі кезеңнен қалыптастырды. 
тарихи жағдайларға байланысты 
тәуелсіздік пен саяси дербестік 
басты мұрат болды. осыған орай, 
отан тарихындағы алғашқы іргелі 
зерттеу қорытындыларының бірі 
1943 жылғы м. абдыкалықов мен 
а. Панкратова редакциясымен 
шыққан Қазақ сср тарихында 
нақты дәуірлерге бөлмегенмен, 
ерекше ірі қозғалыс ошақтарына 
байланысты сараланады [9]:

Қазақ халқының ұлт-1. 
азаттық қозғалыстарын XVIII 
ғасырдың 1-жартысы жоңғар 
шапқыншылығы мен патшалық 
ресейге бодандануға қарсы 
күресі

X I X ғ а с ы р д ы ң 2. 
1-жартысындағы қазақтардың 
азаттық күресі

XIXғасырдың 50-3. 
жылдарындағы ұлт-азаттық 
қозғалысы

Қазақстандағы 1916 4. 
жылғы ұлт-азаттық көтеріліс 

азаттық үшін болған күрес 
құлдыққа бас ұрғызбады, 1590-
1990жж. аралығындағы ресей 
империясы және кеңестік 
тоталитаризм кезіндегі ұлт-
азаттық қозғалысының сатылары, 
белестері, асуларын академик 
м.Қ. Қозыбаев шартты түрде 
жеті кезеңге бөліп қарастырады 
[10].  атап айтқанда:

1. Қазақ құрамына кірген 
тайпалардың Ібір-сібір жұртын 
жаулап алуға қарсы азаттық 
қозғалысы. ...сібір халқы 
шапқыншыларға қарсы 1590-
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1617 жылдар арасында ғана 30-
дан астам қарсылық көрсеткен.

2. Жоңғарлармен соғыс отан 
соғысы болып басталып, қазақ 
елінің қалың бөлігін азат етуге 
ұласты, ұлт-азаттық қозғалыс үш 
жүзді біріктірді, ұлттық дәрежеге 
көтерді.

3. ресейге қосылу қиын да 
ұзақ жол кешті. халық бастаушы 
ел билеуші топтың өзі екіге 
бөлінді, олардың қалың тобы 
ресейге қосылуға қарсылық 
білдірді. Бұл кезеңде де ұлт-
азаттық қозғалысты тұншықтыра 
алмады.

4. Қазақ сахарасын отарлау 
саясаты толығынан қалыптасты. 
хандық билік жойылды. саяси 
дағдарыс, қазақ мемлекеттілігінің 
соңғы атрибуттарының жойылуы, 
халықтың тұтастығы ыдырап, 
ресей әкімшілік жүйесіне енді, 
сырым датов, исатай тайманов 
көтерілістері және т.б.

5. Ұлт-азаттық қозғалыс 
қазақ мемлекеттілігі, халықтың 
бірлігі үшін өрбіді. кенесары 
Қасымов бастаған көтеріліс 
еуропаға даңқы жеткен ең ірі 
қозғалыстардың бірі болды. 

6. халық қарсылығын еуро-
палық бағытпен дамытпақ болған 
реформатор зиялы қауым тобы 
қалыптаса бастады. 1916 жылы 
ұлт-азаттық қозғалысы азаттық 
революцияға ұласты. Бұл ұлт-
азаттық қозғалысының ең шыңы 
болды.

7. 1917 жылы ақпан және 
қазан төңкерісі азаматтық қарама-

қарсылық кезінде дамыды, ал 
күшпен ұжымдастыру кезеңінде  
370-тен астам шаруалар 
қарсылығы өріс алды.

Заманауи кезең зерттеушілері 
қазақ халқының тәуелсіздік 
үшін күрес тарихын бір 
жағынан отандық тарих 
ғылымының жетістіктерін 
саралау, екінші жағынан азаттық 
күрестің «мемлекет» және 
«мемлекеттілік» ұғымдарымен 
байланыстылығы арқылы 
біртұтас талдауды негізге алады. 
кезінде абай Құнанбайұлы, 
абылай мен кенесары - қазақ 
халқының батырлары, олардың 
іс-қимылдары мақтануға  
тұрарлық   ұмытылмайтын 
азаттық жолындағы көтеріліс 
ретінде мәнін ашты. хан кене 
бастаған көтеріліс 1943-1957 
жылдар аралығындағы үлкен 
ғылыми пікірталас, қуғын-
сүргінінен өтіп, тәуелсіздікке 
жетіп, қазіргі ғылыми зерттеу 
ой-тұжырымдарының қызу 
ортасында сараланатын маңызды 
тақырыпқа айналды. тарихшы-
ғалым Найля Бекмаханова қуғын-
сүргінге ұшыраған тарихтың 
кезеңдеріне тоқтала келіп, 
кенесары Қасымовтың саяси 
талап қоя білуімен  көтерілістің 
ұлт-азаттық сипаты ашылғанын 
айтады. Қазақстандағы ұлт-
азаттық қозғалыстарының 
шетелдік тарихнамасына 
шолу жасаған профессор 
к. есмағамбетов кенесары 
қозғалысына қатысты мұрағаттық 
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құжаттардың ағылшын, француз, 
неміс тілдерінде жарық көруімен, 
оның Батыстық қоғамдық 
пікірге әсері болғанын ерекше 
көрсетеді.

Қазақстандағы ұлт-азат-
тық көтеріліс тарихының 
хронологиялық кезеңдерін 
анықтауда көтеріліс кезе-
ңіндегі елдің ішкі және 
сыртқы жағдайы, халықтың 
ой-санасы мен түсінігінің 
ерекшеліктері ескерілуі қажет 
екендігі заңдылық. осы тұста 
зерттеуге жаңаша тыныс беруде 
ғалым-тарихшылар алдында 
қазақтардың ұлт-азаттық күресін 
бүтіндей, біртұтас қарастыру 
қажеттілігі туындайды. ал 
кейінгі кезеңдерде іргелі тарихи 
зерттеулер қорытындылары 
бойынша елді тәуелсіздікке 
жеткізген қазақтардың ұлт-
азаттық қоғалысын төмендегідей 
кезеңдерге бөлу өзектілігі алға 
тартылады:

I кезең – 1731-1847жж.; II 
кезең – 1847ж.-XIXғ. соңы; III 
кезең – XXғ. басы – 1940жж.;   IV 
кезең-1950-ші және XXғ.1990-
жж. 

Үздіксіз жүргізілген азаттық 
күресінің негізі мемлекеттілік 
нышандарымыз, әсіресе 
территорияны, халықты, басқару 
жүйесін сақтау мақсатымен 
тікелей байланысты қазақ 
мемлекеттілігінің дәстүрлік 
институттарын, қазақ қоғамының 
тұрақтылығы мен территория 
тұтастығы үшін болғаны анық. 

дәл осындай ұлттық мүдде топ 
пен тапты (кедей-шаруа-зялы 
қауым т.б.), ру мен руды, жүз бен 
жүзді біріктірді. күрес - ұлттық 
сана-сезімнің өсуіне ықпалды 
күш болды десе де болады.

кезінде орталық азияны 
патшалы ресей жаулап 
алғаннан кейін 1885 жылы-ақ 
замандастары монархист деп 
есептеген Н.и. веселовский 
нақты шындықты бақылап 
саралай білген екен: «міне әскери 
басқару жүзеге асырылды... Біз 
өркениет енгіздік деп ойлаймыз.., 
біз өзіміздің бағындырған 
азиаттарды бейбіт тұрмысқа, 
тыныштық, қауіпсіздікке 
жеткіздік деп ойлаймыз... Бірақ 
бұлардан да жоғары тұрған 
жоғарғы игілік бар. ол ұлт, 
ұлттық сезім... Бағындырылған 
мұсылмандардың жағдайына кіру 
қажет. саяси құрдымға кету өте 
қиын, одан да қиыны ұлт ретінде 
жойылу. Біздің билігіміз тұсында 
өзіндік дамуынан ажырап отыр. 
Ұлтты қандай да бір ырыс-
берекемен ауыстыруға бола 
ма? Біздің билікке қарсы өрттің 
тұтануына таң қалуға бола ма?... 
халық тоқ па, әлде киімі бүтін 
немесе аш екеніне байланыссыз 
іштен жарылатын  - ұлттық мүдде 
бар» [11].  

Қандай да болмасын 
азаттық күресінің әрбір кезеңі 
- қазақ халқының егемендік 
пен тәуелсіздік жолындағы 
ұлт-азаттық көтерілісі, бабалар 
өмірі мен тағдыры із қалдырған 
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тұтастай тарихи үрдіс болып 
табылады. мәселен, 1905ж. 
мәскеудегі жергілікті және қала 
қайраткерлерінің съезінде Әлихан 
Бөкейханның баяндамасынан 
үзінді келтірсек: «Қазақ-қырғыз, 
өзбек, тәжік өзге елдің патша 
үкіметіне қарсы тұрып соғыс 
ашқаны тарихтан орын алады... 
Қазақ-қырғыздың көтерілісі 
қалың елдің дариядай толқыны. 
дауыл болса ғана дария толқиды. 
Қалық елді қарғыс атқан билесе, 
қанды саясат қолданса, бұған 
қарсы ел де толқиды. Бұл 
сықылды қозғалысты қорлықтағы 
өзге жұрттар құлағына сырға 
қылып таққаны оң болды. Жер 
үстінде бай мен жарлы табының 
тартысы күн санап өрттей дулап 
келеді. Өрт қиырға жайылып 
барады... алыспаған, жұлыспаған 
бостандық атына мінбейді, әйелі 
күндіктен шықпайды, малына да, 
басына да ие болмайды!» [12]. 

халықты азаттыққа 
жетелеген - рухани күш, тарихи 
сана, ұрпақтар сабақтастығының 
жемісі. ендеше ұлт-азаттық 
көтерілісін кезеңдеудің нақты 
ережелерін жасау да мүмкін емес, 
бірақ шартты түрде әрбір тарихи 
кезеңдегі ел тәуелсіздігі үшін 
болған күрестің алғы шарттары 
мен қол бастаушы тұлғалардың 
тағдырымен, әлеуметтік-
экономикалық, қоғамдық-саяси 
жағдайларды сыртқы саясатпен 
қоса қарастыру және әрбір 
кезеңнің ерекше сипаттарын 
топтастыру мен жүйелеу 

болашақта жасалынатын зерттеу 
тақырыбының еншісі болып 
отыр. Бір ғана тұлға төңірегінде 
ұлт-азаттық көтерілістің мәні 
мен мазмұнын ашу мүмкін 
емес. Ұлттың сақталуына 
қауіп төндірген факторлар 
мен тетіктер зерделенгенде 
ғана басты тұлғалары мен 
кезеңделуі айшықталуы мүмкін. 
мұрағаттардағы құпия болып 
келген қор материалдарының 
зерттеуші қолына жетуі де көп 
мәселені шешпекші. мәселен, 
Қытайда қытай ғалымдары әлі 
зерттеп үлгірмеген дүниелерге 
басқа зерттеушілерге көшірме 
жасатпайды екен. Қытайтанушы, 
ғалым клара хафизова өз ойын 
былайша білдіреді: «...кезінде 
қазақ жеріндегі Жетісу өңірі 
үшін ресей мен Қытай арасында 
бәсекелестік болды. сөйтіп, ресей 
орталық азия мен Жетісуды, 
Қытай Шығыс түркістан мен 
Жоңғарияны өздерінше бөліп 
алады. Бұл қазіргі таңда ең бір 
зерттеуді талап ететін мәселе 
- осы» [13].       мәселені 
қорытындылағанда:

-Ұлт-азаттық көтерілісін 
дәуірлеу тікелей ұлт тарихы-
ның дәуірлеуінің қағидаларына 
сәйкестендіріле, еуразиялық 
кеңістікте орналасуымызға 
байланысты туындаған эт-
никалық, экономикалық және 
саяси үрдістерді қозғалысқа 
келтіретін адами құндылық 
мәселелерін алға тарту шарт. 
яғни тақырып аясында отандық 
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интеллектуалды әлеуеттің ортақ 
пікірге келуі тиіс.

-Заманауи кезеңдегі әлем 
жұртшылығының  қазақ өрке-
ниетіне қызығушылығы артып 
отыр, шетелдік ғалымдарды 
ойландыратын сұрақтардың 
бірі қазақтың «мың өліп, мың 
тірілуінің» құпиясы. 

-азаттыққа халық пен 
олардың адами құндылықтар 
әлеуетінің деңгейі арқылы қол 
жеткізгенді ескерсек, қазақтың 
ұлт-азаттық қозғалысының 
«ақтаңдақ» беттерін зерттеу 
нысанына айналдыру да 
болашақтың міндеті.
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по периодизации освободительных  восстаний в истории казахстана, 
сделано заключение относительно актуальных проблем.   

Summary
The author of the article: Kundyzay Myrzashevna, the candidate of 

historical sciences, a leading researcher at the Institute of State history 
under the Committee of Science, Ministry of Education. 

The path of struggle of the Kazakh people in the formation and 
preservation of the spirit of independence was analyzed in the article. 
Scientific conclusions on periodization of liberation uprisings in the history 
of Kazakhstan were comparatively studied.
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МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
НОВОСТИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА

ШЫҢҒЫСТАНУШЫМЕН КЕЗДЕСУ

2013 жылғы 8 қарашада 
мемлекет тарихы институтының 
ғалымдары инженер, филателист, 
дүниежүзілік «Шыңғысхан» 
академиясының (монғолия) 
академигі анатолий григорьевич 
оловинцовпен кездесті.  
анатолий григорьевич 1940 жылы 
ресей Федерациясның рязан 
облысында дүниеге келген. ол 

1950 жылдан бастап Қазақстанда тұрады. 45 жылдан астам Қазсср 
ұлттық шаруашылығында инженер қызметін атқарып зейнеткерлікке 
шыққан шағында Ғ. тайбылдинмен қосавторлықта «Чингизиды 
- династия и эпохи» атты кітабын шығарып қана қоймай, Шыңғыс 
ұрпақтарының генеологиялық кестесін үш нұсқада жасап шығарып 
әлемді таң қалдырды. 2011 жылы астана қаласында «тюрки или 
монголы» атты екінші кітабы жарық көрді.

«Шыңғысхан» академиясының академиктері а. оловинцев 
пен Ғ. табылдин Шыңғыс ханның өзінен бастап, қазіргі ұрпақтары 
кірген ғаламат генеалогиялық кесте жасап шығарды. Ұлы қағанның 
некелескен 4 әйелі болғаны белгілі. Бірақ, басқа әйелдерден де 
балалары болғаны аян. ал анықталып отырған қазіргі ұрпақтары 
негізінен Шыңғысханның екі ұлынан - Жошы мен төледен тарағандар. 
Қазақ хандығын құрған керей мен Жәнібектен бастап, кеңесары 
ханға дейін осы Ұлы қағанның ұрпақтары. олар ресей империясының 
да лауазымды тұлғаларының арасында болыпты. мәселен, Шыңғыс 
тұқымы Жәңгір ханның үш ұлы ресей империясының князы болған. 
ал төртінші ұлы - Ғұбайдолла орыс армиясының генерал-лейтенанты 
болыпты.

айтып тізе берсең, аты әлемге мәшҺүр Шыңғысхан ұрпақтарын 
санап тауыса алмайсыз. оның ұрпақтарын Қазақстан, Қытай, ресей, 
түркия, солтүстік африка мен еуропаның да бірнеше елдерінен 
кездестіруге болады. тіпті ғалымдарға аҚШ-тың Нью-Йорк 
қаласынан да Шыңғыс ұрпақтарынан хат келіпті. Ғалымдардың 
келтірген деректері бойынша, елімізде Шыңғыс хан ұрпақтарының 
саны 200 мыңға жуықтайды екен.
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ҚОЗЫБАЕВ ОҚУЛАРЫ – 2013: ҚАЗАҚСТАН ӘЛЕМДІК 
МӘДЕНИ-ӨРКЕНИЕТТІК ҮРДІСТЕРДЕ

академик манаш Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінде кезекті «Қозыбаев оқулары – 2013: 
Қазақстан әлемдік мәдени-өркениеттік үрдістерде» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференциясы болып өтті. Әр жылдардағы 
дәстүр бойынша жиынға келген университеттің қадірлі қонақтары 
солтүстік Қазақстан облысының әкімі ескендіров самат сапарбекұлы 
бастаған азаматтар оқу орнының алдында жайғасқан манаш 
Қабашұлының ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, ұстазымның 
атындағы мұражайды араладық. сонымен бірге, конференцияға 
ғалымның пікірлес әріптесі, белгілі қоғам қайраткері, халықаралық 
бизнес университетінің президенті, Қр ҰҒа академигі, экономика 
ғылымдарының докторы, профессор сағадиев кенжеғали Әбенұлы 
және зайыбы сара Қозыбаева қатысты.

Өмірінің 40 жылын ғылымға арнап, тәуелсіз Қазақстанның 
қалыптасуына ерекше үлес қосқан біртуар тұлғаның құрметіне 
арналған халықаралық конференция өз межесінде өткізілінді. Қанша 
айтылса да, мәні мен маңызы жойылмайтын манаш Қабашұлы 
Қозыбаев мұрасы сөз етілген жиында ғұлама тарихшының бізге әлі 
де таныс емес тұстары айтылды. мәселен, конференцияға қатысқан 
тарихшы ғалымдар манаш Қабашұлының ғалымдығымен қатар 
академиктің суырыпсалма ақындық қырларына оның тарихпен бірге 
әдебиетке қосқан үлесіне де тоқталды.

еңбек жолын ұстаздық етуден бастаған манаш Қабашұлы 
бірнеше жыл бойы Шоқан уәлиханов атындағы тарих және 
этнология институтының директоры қызметін атқарған, бүгінде осы 
мекемеде бас ғылыми қызмет атқарып жүрген тарих ғылымдарының 
докторы, профессор саттар мәжитов те конференцияда сөз сөйледі. 
елімізге өзіндік орны бар академик ағамыз сағадиев кенжеғали 
Әбенұлы көпшіліктің манаш Қабашұлын тәуелсіз Қазақстан 
тарихының негізін қалаушы деп атап, бүгінгідей гүлденуші елді 
қалыптастыруда өзіндік өшпес із қалдырғанын нақты мысалдармен 
айғақтады. конференцияға арнайы келген академиктің зайыбы сара 
Пішенбайқызы халықаралық көлеміндегі осындай алқалы жиынды 
ұйымдастырып келе жатқан жоғары оқу орнының басшылығына 
алғысын айтып, ризашылығын білдірді. конференция аясында 
секциялық отырыстар ұйымдастырылды. онда ғалымдар тарих 
ғылымы тақырыбында тәжірибе алмасты.
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ТАРИХШЫЛАРДЫҢ ЕЛЕУЛІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ

2013 жылғы 26 қарашада мемлекет тарихы институтының мәжіліс 
залында индустриалды-инновациялық даму және этноәлеуметтік 
үдерістер тарихы бөлімінің ұйымдастыруымен «ҚаЗаҚстаН 
ЭкоНомикасы – ҰлттыҚ мҰраҒат ҚҰЖаттарыНда» атты 
теориялық-методологиялық семинар өтті. 

семинар жұмысының басты мақсаты тәуелсіздік жылдарындағы 
Қазақстан экономикасын тарихи тұрғыдан қарастыру және ұлттық 
экономиканың жетістіктері мен проблемаларын мұрағат құжаттары 
негізінде айқындау болып табылады.

семинар жұмысында инвистициялық саясат, экономиканың 
қазақстандық үлгісі, арнайы экономикалық аймақтар, білім 
экономикасы, денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау 
тақырыптары қамтылып Қазақстанның экономикасы, оның сыртқы 
сауда қатынастары, экономикалық реформалар, нарық, дағдарыс 
кезіндегі қиыншылықтар, сыртқы қарыздар жайлы кең көлемдегі 
ұғымды баяндамалар жасалды. Баяндамаларда келтірілген 
салыстырмалы кестелер, сараланған аналитикалық есептер мұрағат 
қорындағы құжаттардың негізіне сүйене отырып жасалған. айта 
кететін жайт, бұндай кестелер мен есептер мұрағат қорларында, 
сайттарда, интернет беттерінде аса дәлдікпен берілмейді.

теориялық-методологиялық семинар жұмысы қатысушыларының 
бойында алуан сұрақтардың пайда болуымен ұласты. Қатысушы әр-
бір азаматтың өз елінің экономикасына деген қызығушылығы көп 
екендігі көрінді. 

елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Қазақстан 
үшін экономикалық табыстар мен қоғамдық игіліктерді қамтамасыз 
етудің оңтайлы теңгерімін табу - өмірлік маңызды нәрсе.
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ТАРИХШЫЛАР АЙМАҚТЫҚ КЕҢЕСТЕ БАС ҚОСТЫ

2013 жылдың 6 желтоқсанында тараз қаласында Ұлттық 
тарихты зерделеу жөніндегі ведомоствоаралық жұмыс тобының 
отырыстарындағы тарих мәселелері бойынша Қр БҒм Ғк 
мемлекет тарихы институты, Жас тарихшылардың республикалық 
қауымдастығы және м.х. дулати атындағы тараз мемлекеттік 
университетінің ұйымдастыруымен «тарих ақтаңдақтары: зерделеу 
және ұстаным» атты аймақтық семинар-тренинг болып өтті.  
оған оңтүстік Қазақстан өңірлік жоғары оқу орындарының 
тарихшылары, атап айтқанда Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті, Қожа ахмет яссауи атындағы 
халықаралық Қазақ-түрік университеті, м. Әуезов атындағы 
оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік педагогикалық институты, тараз мемлекеттік 
педагогикалық институты және т.б. білікті мамандары, PhD докторлар 
мен магистранттар қатысты.

Бағдарламаға сәйкес баяндама жасаған тарихшылар ұлттық 
тарихымыздың ақтаңдақтарын зерттеудің өзекті мәселелерін ортаға 
салды, пікір алмасты. Ұлттық тарихты дәуірлеу, қазақ мемлекетінің 
арғы-бергі тарихы, хандар мен билер, өңірлік миграция, репрессия, 
алғашқы жоғары оқу орындарының тарихы, Қазақстан тарихын оқыту 
мен зерттеу, жастарды тарих ғылымына тарту мәселелері туралы ой-
пікірлер айтылды. оңтүстік аймақтардың мұрағат қорларын игеру, 
өңірлік тарихты бірлесе жазу мәселелері қозғалды. сол сияқты 
жергілікті тарихшылар Қызылорда, Жамбыл облыстары бойынша 
алдағы уақытта облыстық әкімшілік тарапынан аймақтың тарихын 
жүйелі зерттеуге қаржылық демеушілік көрсететінін тілге тиек етті.
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ҰЛТТЫҚ ТАРИХ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СЕМИНАР-ТРЕНИНГІ

12 желтоқсанда мемлекет тарихы институты, Қазақстан 
тарихшыларының конгрессі, жас тарихшыларының ассоциациясы 
ұлттық тарих мәселелері бойынша семинар-тренингін өткізді.

Ұлттық тарихты жаңа көзқараспен қарау, Қазақстан тарихы 
мүмкіндіктерін кеңейту ел тарихын кезеңдерге бөлу мәселесінде, 
қазақстандық тарихи ғылымының дамуына жаңа ықпалын талап 
етеді. Бұл сондай ақ кең түсіндіру жұмыстарын болжайды.

«Қазақстан-2050» стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде 
тақырыптық зерттеулерді ұйымдастыру бойынша ведомствоаралық 
комиссияның жұмысы осы мәселелерді шешуге бағытталған.

2013 жылдың 12 желтоқсанында мемлекеттік тарих институтымен, 
Қазақстан тарихшыларының конгрессімен,  жас тарихшылардың 
ассоциациясымен ұйымдастырылған, ұлттық тарих мәселелері 
бойынша семинар-тренингта Қазақстан тарихын кезеңдерге бөлу 
және дамыту тұжырымдамалары қарастырылды. семинарды өткізу 
«Қазақстан-2050» стратегиясын жүзеге асыру бойынша Президент 
Әкімшілігінің тақырыптық жоспарына сәйкес Қазақстанның білім 
және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің іс шаралар жоспарымен 
қарастырылған. 

семинар-тренингтің модераторы болып мемлекеттік тарих 
институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы Бүркітбай 
аяған сөз сөйледі.
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соның ішінде негізгі баяндамашылар академик Бүркітбай аяған;  
Қ.Жұбанов атындағы ақтөбе мемлекеттік университетінің Қазақстан 
тарихы кафедрасының мергерушісі, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор Нұртаза абдуллаев; Қостанай мемлекеттік педогогикалық 
институтының Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры, 
тарих ғылымдарының докторы аманжол күзембаев;  Ш.уалиханов 
атындағы көкшетау мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы 
кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының докторы Қадыржан 
абеуов
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«ЖАҢА ӘЛЕМДЕГІ-ЖАҢА ТАРИХ: ОҚЫТУДЫҢ ҚАЗІРГІ 
ЗАМАН ТЕХНОЛОГИЯСЫ» ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДА  
АЙМАҚТЫҚ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ӨТТІ

«халық тарих толқынында» атты бағдарламаны жүзеге 
асыру жоспарына сәйкес 2013 жылдың 10-желтоқсанында семей 
қаласында Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстары жоғары, 
арнаулы орта оқу орындары, орта мектептер тарихшыларының 
бас қосуымен «Жаңа әлемдегі жаңа тарих: оқытудың қазіргі заман 
технологиясы» атты аймақтық семинар-кеңес өткізілді. семинар 
Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының бастамасымен 
Шәкәрім атындағы семей мемлекеттік университетінің базасында 
өткізілді. университет ректоры профессор Ш.Әмірбеков 
семинарға қатысып, жиынның табысты өтуіне тілегін білдірді.  
Бұл аймақтық семинар-тренингті өткізуді мемлекет тарихы 
институтының бөлім меңгерушісі, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Қарасаев Ғани мұқашұлы пен институттың 
жетекші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының 
кандидаты дүйсен сейітқали Жахияұлы ұйымдастырды.  
семинарға қатысушылар Қазақстан тарихын оқытудың қазіргі күнгі 
талаптарына тоқтады. Қазақстан тарихын пән ретіндегі зерделеудің 
міндеттерін саралады. 

атап айтқанда Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының бөлім 
меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы Қарасаев Ғани мұқашұлы 
Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың тікелей 
бастамасы арқылы қабылданған “халық тарих толқынында” атты 
бағдарлама шеңберіндегі ұлттық тарихты зерделеуге арналған 
жұмыстардың барысына сараптама жасады. осы бағыттағы мемлекет 
тарихы институты ғалымдары тарапынан атқарылып отырған істерден 
есеп берді. алдағы жүзеге асырылар шаралардың мазмұнын көрсетті. 
атап айтқөанда ол нақты шындыққа негізделген Қазақстан тарихы 
ғылымын негіздеудері мемлекет тарапынан атқарылып отырған нақты 
істердің барысын саралады. республиканың оқу орындарындағы 
Қазақстан тарихы пәнін оқытудағы жаңа технологияларды 
пайдаланудың қажеттігі мен маңызын атап көрсетті. Ғ.м. Қарасаев 
осы айтылғандармен қатар Қазақстан тарихы кезеңдерінің, қазақ 
халқының қалыптасуының тарихи сабақтастығын ғылыми тұрғыда 
негіздеудің қажеттігіне тоқтады. 

Ғалым жастардың бойындағы жаңа қазақстандық патриотизмді 
қалыптастыру бағытындағы Қазақстан тарихшыларына қойылып 
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отырған міндеттердің маңызын атап көрсетті.
с. аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы 
игібаев советхан Қабдуалиұлы Қазақстан тарихын оқытудың жаңа 
тұжырымдама жобаларына талдау жасады. оның мәлімдеуінше, қазргі 
күнгі аталған ғылым саласының алдында тұрған келелі міндеттің бірі 
– отан тарихының кезеңдерін айқындау мәселесі болып отыр. оның 
айтуынша мектептерден бастап жоғары оқу орындарына дейінгі 
Қазақстан тарихы пәнін оқыту қазіргі күні кеңестік жүйе кезіндегі 
қалыптасқан кезеңдеу жүйесі арқылы жүзеге асырылып келеді. 
Бүгінгі күнгі тарихшы ғалымдардың алдындағы маңызды мәселенің 
бірі де отан тарихын халқымыздың өткенінің әр мерзімдердегі 
ерекшеліктеріне қарай дәуірлеу болып табылады. сонымен қатар 
бұл істі жүзеге асырғанда негізгі тұлға –қазақ халқы екендігіне басты 
назар аудару керек. осы тұрғыда іргелі тарихшылардың бір ортақ 
шешімге келетін уақыты жетті. Бұл мәселені кеңінен талқылап, уақыт 
созбай ортақ тұжырымға келу керек.

семинар-тренингте мемлекет тарихы институтының жетекші 
ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты 
дүйсен сейітқали Жахияұлы баяндамасында мектептің тарих пәні 
оқулықтарын жазуға қойылатын талап-шарттарға тоқталды.

ол өз сөзінде Қр Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Ұлт тарихын 
мектепте оқытудың маңыздылығына, мектеп оқулықтарының 
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сапасына әрқашан көңіл бөлетінін атап көрсетті. елбасы оқулықтар 
сапасына бірнеше рет әділ сын айтып, жіберілген кемшіліктерді жою 
жөнінде тапсырмалар берілгеніне және оны іске асырудың кейбір 
жолдарына тоқталды.

д.серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық 
университетінің доценті, тарих ғылымының кандидаты аубакирова 
Жанна сәкенқызы және аталған университет “Қазақстан тарихы 
және құқық” кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқарушы, 
тарих ғылымының кандидаты Панковская галина ивановнаның 
баяндамаларында жоғары оқу орындары студенттеріне Қазақстан 
тарихын хабарлама-коммуникативтік тұрғыда оқытудың жолдарын 
қарастырды. олар өз сөздерінде пәнді оқытудың аталған түрінің 
тиімділігіне тоқтады. Әсіресе бұл әдістің студентерді қашықтан 
оқытудағы нәтижелілігіне назар аударды. осы тұрғыдағы өздерінің 
университтетіндегі атқарылып отырған шараларға талдау берді. 
Қашықтан оқытудың бірнеше жылдық қорытындылары баяндалды. 
Баяндамада Қазақстан тарихы пәнін оқытудың көрсетілген әдісін 
одан ары дамытып, шеңберін кеңейтудің қажеттігі көрсетілді. 
Павлодарлық ғалым Батталов Қайрат Қанатұлы Қазіргі таңдағы тарихты 
оқытудағы шешімін күткен төмендегідей мәселелерге тоқталды:  
1. Ұлт тарихын зерттеудің жаңа методологиясының болмауы;  
2. Ұлт тарихын кезеңдеуді қайта қарап жаңаша модель ұсыну;  
3. Жоғары оқу орындарында Қазақстан тарихын оқытуға бөлінетін 
сағат санын көбейту.

күн тәртібіндегі мәселе бойынша семинарға қатысушылардың 
өзара пікір алмасулары қамтамасыз етілді, олардың ұсыныстары 
жинақталынды.
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ТАРИХШЫЛАРДЫҢ БАС ҚОСУЫНДА ҚАРАЛҒАН
«АСТАНАТАНУ» МӘСЕЛЕЛЕРІ

2013 жылдың 23 желтоқсанында Қр БҒм Ғк мемлекет 
тарихы институты және Жас тарихшылардың республикалық 
қауымдастығының ұымдастыруымен өткен «астана қаласы: өткені 
және болашағы» атты ғылыми-тәжірибелік семинарда астана 
қаласының тарихы мен астанатану мәселелері қарастырылды.

Ғылыми семинардың модераторы қызметін 
«деректану, тарихнама және отан тарихы» бөлімінің 
бастығы, т.ғ.д., профессор Ғ.м. Қарасаев атқарды. 
Ғылыми семинарға қатысушы қонақтар да сөз сөйледі. олардың 
қатарында 1) Қабылдинов Зиябек ермұханұлы, л.Н. гумилев атындағы 
еуразия ұлттық университетінің профессоры, т.ғ.д. (астана тарихы 
туралы ғылыми еңбек жазған ғалым), 2) Жансейітова Несібелді 
сабыржанқызы, астанатану оқу-құралының авторы, зейнеткер-ұстаз, 
3) оспанова Әсия Әділқызы, Қр тұңғыш Президенті мұражайындағы 
мұражай педагогикасы орталығының аға оқытушысы.

Ғылыми семинарда сөз алғандардың ішінде Қр БҒм Ғк 
мемлекет тарихы институты директорының бірінші орнбасары, т.ғ.д. 
Ж.Ү. Қыдыралина астана тарихының өткен тарихы мен келешегіне 
тоқталды. ал, астана тарихына қатысты еңбек жазған т.ғ.д., 
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профессор Зиябек ермұханұлы Қабылдинов ел тарихына қатысты 
көптеген мәліметтер мен деректердің бар екендігін және оларды 
келешекте ғылыми айналымға тартып, үлкен зерттеуді жарыққа 
шығару керектігін атап өтті.

астанатану мәселесін ақмолада бірінші болып көтерген 
зейнеткер-ұстаз Жансейітова Несібелді сабыржанқызы өзі алғаш рет 
«астанатану» деген факультативтік оқу-құралын шығарғандығын 
және оның астана қаласы бойынша бірқатар мектептерде қолданыста 
болғандығын, сондай-ақ, ондай оқу-құралының жас ұрпақты 
тәрбиелеудегі мән-мағанасының зор екендігіне назар аудару қажет 
екендігін баяндады.

Қр БҒм Ғк мемлекет тархы институтының жетекші ғылыми 
қызметкері, п.ғ.к. сейітқали Жахияұлы дүйсен «ақмола» - атауының 
шығуы туралы болжамдар» атты баяндама жасап, елорда тарихының 
арғы-бергі тарихына шолу жасады.

Жалпы пікір алмасу барысында семинар қорытындысы бойынша 
мынадай мәселелер көтерілді:

- астана тарихына қатысты зерттулерді жалғастыру;
- астана қаласын таныстыруға арналған фото суреттері бар 

материалдар шығаруды қолға алу;
- «астанатану» оқу-құралын толықтану және оны республика 

бойынша орта мектептерде факультативтік курс арнаулы курс ретінде 
оқытуды бекіту.
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