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Құрметті зиялы қауым!

еліміздің жаңа тарихы тө-
ңірегінде өздеріңізбен бірге ди-
дарласып, әңгіме-сұхбат өткізу 
көптен бері көкейімде жүрген 
еді. сол күннің сәті бүгін түскен 
сияқты. 

Бірінші кезекте осы бас 
қосуымыздың мақсатын ай-
қындап алғанымыз дұрыс 
болар.  

Бізді алда үлкен белестер 
күтіп тұр. Жалпы, адамзат 
өркениетінің шежіресі қашанда 
тарихшылардың таным-түйсігі 
арқылы өлшеніп, таразыланып 
келгені белгілі. сол арқылы біз 
әрдайым өткенімізді зерделеп, 
болашағымызды болжауға мүм-
кіндік аламыз. 

осы тұрғыдан келгенде, 
отандық тарихшы-мамандардың 
алдында да зор жауапкершіліктер 
тұр деп білемін. Қазақстанның 
қазіргі тарихын жасау сіздердің 
алдарыңызда тұрған үлкен 
міндеттердің бірі. Өйткені сіздер 
тарихшы ғалым ғана емес, бүгінгі 
заманның куәгерісіздер.

тарих - болған оқиғалардың 
жиынтығы ғана емес, ең алды-

ҰЛТТЫҚ ТАРИхИ ЖАДЫНЫ САҚТАп ҚАЛУ – 
ӨЗ-ӨЗІҢДІ САҚТАп ҚАЛУДЫҢ ЖАЛҒЫЗ ЖОЛЫ

Ұлттық тарихты зерделеу жөніндегі ведомствоаралық жұмыс 
тобының кеңейтілген отырысында Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік хатшысы  М.М. Тәжинның сөйлеген сөзі

5 маусым 2013 ж.

мен, адамзаттың мәдени, саяси, 
әлеуметтік тәжірибесі. сон-
дықтан тарих шынайы болуы 
керек. Бүгінгі жас ұрпақтың 
тарихи санасын қалыптасты-
ру арқылы ұлттық сананы 
қалыптастырамыз. ал бұрма-
ланған тарихтың ақыры неге 
барып ұрындыратыны, тарихтан 
белгілі.

Өздеріңіз білесіздер, көп 
жылдар бойы біздің тарихымыз 
коммунистік идеологияның ық-
палымен бұрмаланып келді. 

таптық көзқарастың шырма-
уымен, өткенімізді жоққа шы-
ғарып алдық. Шынайы тарих 
1917 жылдан ғана басталатын-
дай болып көрінді. 

тарихты зерттеуде саяси 
сипат басым болды. елімізде 
талай ұрпақ дәл осы  ұғыммен 
өсіп-өнді, қалыптасты.

енді мінекей, егемен ел 
болғалы бұл жағдай мүлдем 
өзгерді. Қоғам жаңғырды, ел 
жаңарды. 

сөйтіп, енді кеңестік санадан 
арылып, жүріп өткен жолымыз-
ға жаңаша қарау қажеттігі 
туындады. 
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ең алдымен кеңестік саяси 
жүйе тұсында өз тарихынан көз 
жазып қалған ұрпаққа шынайы 
тарихты ұсыну керек болды. 
сол арқылы олардың патриот-
тық санасын ояту қажеттілігі 
туды. онсыз біз бүгінгі тәуелсіз 
Қазақстанның тізгінін сеніп 
тапсыратын отаншыл ұрпақ 
жасай алмаған болар едік.

тәуелсіздік бізге олжа секілді 
болып көрінгенмен, оны кәдеге 
жарату, пайдаға асыру, тіпті 
оның мән-мағынасын түсінудің 
өзі оңай болмады. ендеше, 
осы  құнды  тарихи деректерді 
қазірден жүйелеп, болашаққа 
басыбүтін жеткізудің қамын 
ойластыруымыз керек.

Өркениетті мемлекет құрып, 
өркенді мәдениет жасап жатқан 
ел үшін бұл жауапкершілігі аса 
зор  міндет. халық үшін оның 
тағдырлық маңызы барын 
естен шығармау керек.

Өткен ғұмыр да, бүгінгі өмір 
де – бір тарих. 

Біздің қазіргі іске асырып 
жатқан тіршіліктеріміз де Қа-
зақстанның тарихын құрайды. 

тәуелсіздік алғаннан бергі 
жылдар ішінде елімізде ғасырға 
бергісіз түбегейлі өзгерістер 
болды. 

Қазақстанның жаңа тарихын 
жазуға мемлекет тарапынан біраз 
мүмкіндіктер жасалып отыр. 

2008 жылы Елордамызда 
Мемлекет тарихы институтын 
құрдық. Бұл ұжым елуден астам 
еңбек жариялап үлгерді,  ішінде 

жоғары бағаға лайықтары да бар. 
тарихи тақырыптағы жур-

налдарды, әдебиет түрлерін 
шығаруға жыл сайын қаражат 
бөлініп отыр.

Жаңа оқу орындары, маман-
дар дайындайтын факультеттер 
ашылды.

мамандардың ізденіс жұ-
мыстарына жағдайлар жасалып 
жатыр.

«мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы іске асып, жаңа 
тарихымызда елеулі орын алды.

алайда, мемлекет тара-
пынан жасалып жатқан осы 
мүмкіндіктерді тарихшы ға-
лымдар толық пайдалана алмай  
отырғанын айтуға мәжбүрмін. 

Отандық тарих ғылымы-
ның ішкі әлеуеті тиімді жұмса-
лып жатпағаны байқалады.

 Бір ғана мысал. Тәуелсіздік 
жылдарында Отандық тарих 
ғылымында дағдарысты кезең 
болды. Кезінде академик Манаш 
Қозыбаевтың басшылығымен 
шыққан «Қазақстан тарихы» 
2002 жылы үш томмен шектеліп 
қалғаны мәлім, 4-5 томдары араға 
ұзақ жылдар салып, 2010 жылы 
жарық көрді.  Бұл 5 томдықтың 
кемшілігі көп, тілі күрделі, 
оқырманды тартпайды. Жалпы 
еліміздегі тарих пәнінің жаңа 
оқулықтарына  негіз болуы тиіс 
осындай томдықтардың қоғам 
сұранысына сәйкес келмеуін  
немен түсіндіруге болады? 

Тарих ақиқатты, шын-
дықты, нақты деректі  талап 
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етеді. «Ғылым беделге емес, 
дәлелге тоқтайды» деп қазақ 
бекер айтпаған. Сол себепті 
кәсіби маман ретінде сіздер 
әлгіндей нанымсыз, жалған 
тарихи зерттеулерге тиісті 
бағасын беріп отыруларыңызды 
сұрар едім.

тарих ең алдымен жастарға 
керек. сабақ алу үшін. Біз 
жас ұрпақты тәрбиелеуде 
мемлекетіміздің тарихын ба-
рынша  пайдалануға тиіспіз. 

Тарихи сана – жастарға 
мемлекетшіл сананы қалып-
тастыратын болады. 

Жастар - еліміздің ертеңі. 
тәуелсіз Қазақстанның болашағы 
солардың қолында. олай болса ел 
тізгінін сеніп тапсыратын нағыз 
патриот ұрпақ өсіру - бәріміздің 
міндетіміз. осыны мықтап 
ескеріңіздер.

Ұлттық тарихымыздың 
жаңа шежіресі ел өміріндегі 
ауқымды оқиғаларды қамтуы 
тиіс. 

тәуелсіздік алдық екен деп 
астамсымай, өмір шындығымен 
есептесе отырып, ақылмен, 
сақтықпен жүргізген саясаттың 
арқасында елімізде саяси, 
әлеуметтік тұрақтылық орнады. 
Бұл мемлекет тарихының негізгі 
жеңістерінің бірі еді. 

Өйткені, осы тарихи да 
тағдырлы  шешімдер арқылы 
біз бүгінгі жетістіктеріміз бен 
жеңістерімізге даңғыл жол сал-
дық. Нақ осы шешімдер қазақ 
халқын мемлекет құрушы ұлт 

ретінде бекітіп, ертеңгі күнге 
деген сенімін нығайтып берді.

Сондықтан жаңадан жа-
зылатын Қазақстан тарихы 
мемлекетіміздің іргесін бе-
кітудің түпқазығына айналған 
мынадай айтулы тарихи 
шешімдер аясында таратылса 
деп ойлаймын. 

1. ата Заңымыз – Конс-
титуциямызды қабылдадық. 
егемен еліміздің ұзақ мерзімді 
даму бағытын айқындайтын 
“Қазақстан-2030”, одан кейін 
“Қазақстан-2050” Страте-
гияларын бекіттік. Жаңа 
Астананы салдық.

конституциямызда «уни-
тарлы» деп ұлттық мемлекет 
екенімізді тайға таңба басқандай 
етіп заңдастырдық.

2010 жылғы желтоқсанның 
басында Еуропада қауіпсіздік 
және ынтымақтастық ұйы-
мының Астана Саммитін 
абыроймен өткіздік. 

Қоғамдық өмірдің барлық 
саласында түбегейлі өзгеріс-
тер  жасадық. демократиялық 
принциптер мен нарық заңын 
қалыптастыру арқылы өркениет 
көшіне қосылуға мүмкіндік 
алдық. 

«ертеңін ойламаған елдің 
болашағы бұлдыр» деген сөз бар. 
соны есімізден шығармайық.

2. Шекарамызды халық-
аралық құжаттармен заңдас-
тырдық. Әлемдік қауымдастық 
алдында тұңғыш болып ядролық 
қарудан өз еркімізбен бас 
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тарттық. 
Шекара мәселесінде ре-

сей, Қытай секілді алпауыт 
мемлекеттермен терезесі тең 
дәрежеде келіссөздер жасап,  
өркениетті түрде шекарамызға 
берік қазық қақтық.  

Әлемдегі сан-қилы соғыс-
тардың көпшілігі шекараны 
мойындамағаннан шыққанын 
ұмытпайық. 

Қазіргі халықаралық қоғам-
дастық  заманында заңмен 
қорғану - қарумен қорғанудан 
әлдеқайда тиімді. 

Шекараны делимитациялау-
ды, оны мемлекет аралық 
деңгейде заңдастыруға  біз тек 
қана осы  тәуелсіздік жылдары 
қол жеткіздік. аса күрделі 
жағдайда өткен мемлекеттердің 
шекараларын анықтау үдерісі 
қазір толық аяқталды. мен 
мұны тәуелсіздігіміздің ірі же-
ңістерінің бірі деп бағалаймын. 

Шекараны демаркациялау 
ісіне мен ерекше назар аударып, 
тікелей атсалысып отырдым. 
Тіпті, шекараның әрбір 
шақырымы менің жүрегімнен 
өтіп жатты десем де артық 
айтпаспын. Жердің әрбір қада-
мы үшін қызу  айтыс, қатты 
тартыс  жүрді. Екі жақты 
келісімдер  өте қиын жағдайда 
өтіп жатты. Кейбір мәселеге 
байланысты нақты шешімге 
келе алмай, үстел басынан 
тұрып кеткен жағдайлар да 
болды. Шекараны демаркациялау 
барысында  біреулердің үйлері, 

бау-бақшалары ортасынан қақ 
бөлініп жатты. Оның үстіне, 
шала ойлайтын радикалдар 
шекара мәселесіне байланысты 
отқа май құйып, елді 
дүрліктірумен  болды.

Міне, осы оқиғаның өзін 
жіктеп, жүйелеп жазатын 
болсаңыздар, онда жаңа 
тарихымыз жарқын беттермен 
толыға түсері сөзсіз.

Мен 1991 жылғы 
тамызда Семей полигонына 
барып қайттым. Соңынан 
Парламенттің арнаулы сес-
сиясын шақырттым. Сөй-
тіп біз  КСРО басшылығының 
келісімінсіз-ақ ядролық поли-
гонды жабу туралы мәселені 
талқыладық. Тап осы сессияның 
соңында мен жауапкершілікті 
өз мойныма алатынымды және 
өз Жарлығыммен полигонды 
жабуды жариялайтынымды 
айттым. Бұл 1991 жылдың 
29 тамызы еді. Бұл тәуелсіз 
Қазақстанның өз бетінше 
жасаған алғашқы теңдессіз 
қадамы болатын.

ядролық қарудан бас 
тарта отырып, Қазақстан 
халықаралық беделге ие болып 
қана қойған жоқ. Біз АҚШ, 
Ресей, Ұлыбритания, Франция 
және Қытай тәрізді ядролық 
державалардан өзіміздің ау-
мақтық тұтастығымыз бен 
егемендігімізге қол сұқпауға 
берік кепілдік алдық.

Қазақстанның БҰҰ-ға мү-
шелікке сайлануынан бастап, 
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2010 жылы еҚыҰ-ға, 2011 
жылы ислам конференциясы 
Ұйымына төрағалық етуіне 
дейінгі орасан істер     еліміздің 
сыртқы саясаттағы жеңістері 
екені даусыз. 

3. тәуелсіздік  жылдары 
ұлттық мәдениетті өркендетуге, 
тарихи мұраларды қайта жаң-
ғыртуға даңғыл жол салдық. 

«Мәдени мұра» бағдар-
ламасы ұлттық тарихымызды 
жандандыру идеясы негізінде 
жүзеге асырылуда.

Бүгінде бағдарлама нә-
тижелерін біздің азаматтар 
кәдеге жаратуда, ЮНЕСКО 
жоғары бағалады.  

тәуелсіздік бізге дүниенің 
төрт бұрышына тарыдай 
шашылған қандастарымызды 
ата мекеніне қайтаруға мүм-
кіндік берді. 

азаттықтың қарлығашындай 
болған  алғашқы құрылтайымыз-
ды сонау егемендіктің елең-
алаңында – 1992 жылы өткізіп, 
ұзақ жылдар бойы ажырап қалған 
ағайындарымызбен алматыда 
қауыштық.

одан кейінгі екiншi, үшінші, 
төртінші құрылтайлар 2002, 2005, 
2011  жылдары өткені баршаңызға 
аян.

Осы жылдар ішінде Қа-
зақстанға бір миллионға жуық 
қандастарымыз оралды. Бұл ұлы 
көш  мемлекет қамқорлығымен 
жылма-жыл  жалғасып жатыр.

4. Біз тәуелсіздік рухында 
тәлім алған Қазақстанның 

интеллектуалды әрі талантты 
жаңа буынын қалыптастырдық. 

«Болашақ» бағдарламасы 
арқылы қазақтың қара 
домалақ балалары әлемнің ең 
озық оқу орындарында оқи 
бастады. 

тәуелсіздік жылдарында жас-
тарымыз төрт рет Олимпиада 
ойындарына қатысып, мем-
лекетіміздің мерейін өсірді. 

Лондондағы жазғы олим-
пиада ойындарында Қазақстан 
командасы      ірі жеңістерге 
жетті, рекорд жаңартты, 
еліміздің Көк туы биіктен 
желбіреді. 

Мен Мемлекеттік ту өзге 
елдерде тек екі жағдайда, яғни, 
ел Президенті ресми сапармен 
келгенде және спортшы жеңіске 
жеткенде ғана көтерілетінін 
әрдайым айтып жүрмін. 

Олимпиадалардағы жеңісте-
ріміз арқылы біз спорттық 
әлеуеті зор мемлекет екенімізді 
дәлелдеп отырмыз. 

мінекей, осындай айтулы 
шаралардың арқасында біз 
экономикасы дамыған, саяси 
жүйесі тұрақты, демократиялық 
принциптерге негізделген жаңа 
заманның жаңа тұрпатты 
мемлекетін құрдық.

осының бәрі оңайлықпен, 
өздігінен  келе қалған жоқ. Үлкен 
рухани күш-жігердің, қажырлы 
күрестің нәтижесінде жасалға-
нын әрдайым ескеруіміз керек.

Өткенді білмей, болашақты 
болжау мүмкін емес. Өйткені 
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тарих дегеніміз бірінен бірі 
туындап жататын тұтас жүйе. 

Болашаққа болжам жасау 
үшін өткеннің тәжірибесін 
естен шығармайық. тарих жаңа 
ұлттық идеялардың тууына 
түрткі болады. сол арқылы ұлт 
өзін-өзі танып қана қоймайды, 
өзге жұртқа өзін танытады. 

Қазірден бастап жас ұр-
паққа осындай жеңістер мен 
табыстардың мәні мен маңызын 
дұрыстап түсіндіру парыз. 

Жоғарыда сөз еткен маңызды 
оқиғалар, ел өміріндегі кезеңді 
белестер сіздердің жаңа  тарих-
ты жазуларыңызға бағдар бе-
руі тиіс деп есептеймін.

Уважаемые ученые!

I. Ценности Независимости
Независимость - главная, 

священная ценность для всех 
казахстанцев. казахстан создал 
за короткий промежуток времени 
свою государственность и 
заложил, развил, укрепил основы 
национальной независимости, 
обеспечил территориальную 
целостность страны и неру-
шимость границ, перевел 
экономику на свободный 
рыночный путь развития и 
успешно интегрировался  в 
мировое пространство. 

Независимость обеспечена 
волей и трудом всего народа 
казахстана. идея строительства 
нового государства позволили 
объединиться всем казахстан-
цам, независимо от социального 

положения, национальности 
и вероисповедания. путь 
Независимости – это путь 
ответственности всех этносов 
за судьбу общей Родины. 
Это сбывшаяся мечта наших 
предков!

Мы уже прошли нелегкую 
половину казахстанского пути 
к процветанию нашей стра-
ны. Все судьбоносные реше-
ния давались нам непросто. 
Вспомните, сколько было 
сомневающихся и упрекаю-
щих нас в нереальности и 
несбыточности наших идей 
и планов. Так было всегда. И 
когда я принимал решения 
о переходе экономики на 
рыночные рельсы, безъя-
дерном статусе страны, 
переносе столицы, принятии 
Стратегии-2030, создании На-
ционального фонда и другие. 
То же самое мы слышали, 
когда создавали Таможенный 
союз и когда выдвигали 
идею о проведении в Астане 
саммита ОБСЕ, проведение 
спортивной (зимней) Азиады, 
крупных проектов, таких как 
индустриально-инновацион-
ное развитие. достижения 
казахстана за прошедшие го-
ды действительно масштабны. 
Каждый год Независимости 
– это целая эпоха в истории 
нового Казахстана!

Сейчас вердикт Истории 
уже очевиден - это были 
верные решения во благо 
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нашей Родины. Они сплотили 
народ. Они научили смело 
решать самые трудные задачи, 
несмотря на любые сложности 
и преграды. Я всегда считал 
и считаю, что задачи должны 
окрылять нацию!

мы создали основы 
новой государственности. тот 
эволюционный процесс, что 
был прерван столетие назад, 
вернулся в нормальное русло. а 
то, что закладывается сегодня, по 
масштабам нельзя сравнивать ни 
с одним периодом национально-
го прошлого. 

и говоря обо всем этом как 
о примере и образце развития, 
а иногда оценивая в виде 
уроков истории, мы с радостью 
осознаем, что фундамент на-
шей независимости становится 
незыблемым. Это для нас 
очень важно. Именно сегодня 
знание истории становится 
фундаментом консолидации 
всего казахстанского общества.

Нынешнее  молодое по-
коление выросло за годы 
независимости. молодежь долж-
на знать, что независимость и 
наши успехи дались нам нелег-
ко, нам пришлось преодолевать 
неимоверные трудности, чтобы 
построить государство, повысить 
экономику, создать благополучие 
для народа в трудных услови-
ях. Независимость казахстана 
– это независимость нового 
поколения от исторических 
ошибок прошлого. уважение 

к прошлому, к символам 
независимого казахстана, к 
родному государству, должны 
стать отличительной чертой 
современных казахстанцев.

современные процессы про-
исходящие в мире заставляют 
двигаться наше общество вперед. 
и здесь я думаю можно много 
говорить о важности знания 
истории. главное, чтобы у нас 
было общее понимание, что изу-
чение истории Независимости, 
это не просто научная проблема. 
Это важная общегосударствен-
ная и идеологическая задача. 
историки не должны оставаться в 
стороне от исторического анализа 
современной истории. и от того, 
как мы ее решим, в какой-то 
степени будет зависеть будущее 
нашей страны.

обращение к истории 
независимости сегодня ста-
новится важным ресурсом 
для воодушевления общества, 
внушения людям уверенности 
в собственных силах, желания 
идти вперед и преодолеть все 
трудности.

изучение новейшей истории 
страны становится реальной 
основой для формирования 
патриотизма национального 
самосознания и идентичности 
всех казахстанцев. 

Знание истории Независи-
мости должно обеспечить 
преемственность в развитии 
казахстана на десятилетия 
вперед. те принципы, которые 
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мы заложили в фундамент 
государства в 1990-х годах, 
когда принимали конституцию, 
должны оставаться неизменны-
ми. Это принципы свободы и 
ответственности граждан по 
отношению друг к другу. Это де-
мократия и забота государства о 
благополучии всех казахстанцев. 
Это приоритет сохранения мира 
и стабильности в обществе. Это 
уникальная евразийская культура 
казахстана.

история Независимости 
должна сыграть роль дНк для 
нашего государства, которая 
обеспечит передачу этих базовых 
принципов всем следующим 
поколениям. 

мы должны двигаться 
вперед, основываясь на нашем 
богатейшем опыте, традициях и 
ценностях нашего народа. При 
этом мы должны помнить, что 
политизация национальной 
истории, зачастую впадающая 
в исторические крайности и 
ненужную мифологизацию мо-
жет привести к напряженности в 
обществе. 

Это не наш путь. мы должны 
помнить профессиональный де-
виз историков, провозглашенный 
еще в древнем риме: «Без 
гнева и пристрастия». история 
должна быть не инструментом 
политической пропаганды, а 
ключевым элементом кон-
солидации нации, развития 
полноценного государства. 

II. Сопричастность к 
строительству нового 

государства
При этом казахстанцы дол-

жны знать не только историю 
прошлых    столетий,  но  и     по-  
нимать современную исто-
рическую реальность и 
чувствовать личную сопри-
частность к строительству 
нового государства. Это 
важнейшая составляющая боль-
шой работы по воспитанию 
патриотизма, толерантности и 
желания трудиться во благо сво-
ей родины. 

во многом именно история 
независимости должна сыграть 
роль социального наследства 
или генетического кода, 
который обеспечит передачу 
этих базовых принципов 
нашему подрастающему и всем 
последующим поколениям.

Это очень сложная 
задача, требующая огромных 
усилий и четкого осознания 
ответственности. 

Знание этапов истории 
Независимости должно обес-
печить преемственность 
в развитии Казахстана на 
десятилетия вперед. история 
изучается для того, чтобы 
объяснять логику сегодняшнего 
дня и давать материал для 
прогнозирования будущего. 
Как говорили древние римляне, 
«история – наставница жизни».

сегодня  казахстан  стоит  на
пороге      развития инновацион-
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ной экономики. мы активно 
внедряем новейшие достижения 
мировой научной мысли в 
самые разные сферы нашей 
жизнедеятельности. характер, 
глубина и успешность 
проводимых реформ тесно 
связаны с оценкой населением 
своего недавнего прошлого. 
историческая наука не 
должна оставаться на обочине 
модернизационного процесса. 

Поэтому нам необходимо 
организовать эту работу на сис-
темной основе. в целом, я хотел 
бы высказать ряд следующих 
задач для организации изучения 
и популяризации новейшей 
истории казахстана. 

первое. 
анализ достижений исто-

рической науки показывает, что 
в отечественной исторической 
науке на сегодня нет общих 
подходов к изучению различ-
ных периодов нашей истории. 
Нередко книги пишутся не-
профессионалами, но при этом 
издаются большими тиражами. 
так не должно быть. к книгам 
на историческую тему должны 
предъявляться высокие тре-
бования. 

Необходимо обеспечить об-
щую координацию изучения 
отечественной истории, тем 
самым, повысив научную 
объективность и достоверность 
исторического знания. Это ка-
сается и написания новейшей 
истории. Отечественными уче-

ными сделано немало. К 20-
летнию Независимости вышли 
в свет ряд научных трудов 
отечественных и зарубежных 
исследователей.

изучение истории не должно 
идти «самотеком» и зависеть 
от тех или иных субъективных 
оценок. думаю, что для ко-
ординации работы по изучению 
и популяризации современной 
истории нам необходимо 
создать Государственную 
комиссию по национальной   
истории. в центре деятельности              
государственной комиссии 
должны быть изучение и 
пропаганда исторических 
знаний по национальной ис-
тории, воздействие на го-
сударственную политику в деле 
формирования исторического 
сознания. в её работе должны 
участвовать министерства об-
разования и науки, культуры, 
связи и информации и другие 
соответствующие государс-
твенные органы, видные 
представители гражданского 
общества.

в свете стратегии «казахс-
тан-2050» необходимо выделить 
ключевые направления для 
исследований на ближайшую 
перспективу. 

Надо определить 6-7, а 
возможно, больше направлений 
изучения новейшей истории. 
Это должны быть приоритетные 
исследования для исторической 
науки.
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какие это направления? 
я бы выделил ряд тем.
1) Реформирование эко-

номики и социальной сферы.
После 1991 года казахстан 

прошел путь от полного 
экономического развала до 
устойчивого роста и накопления 
резервов для преодоления 
последствий мирового финан-
сово-экономического кризиса. 
в сложнейших условиях 
1993 года успешно введена 
национальная валюта. возник 
и укрепился частный бизнес. 
Привлечены большие объемы 
иностранных инвестиций. сей-
час последовательно повышается 
казахстанское содержание в 
крупных проектах. 

реформирована социальная 
сфера. Проведена пенсионная 
реформа. Большая работа 
проведена в сфере образования, 
медицины, социальной под-
держки уязвимых слоев 
населения. возрождается куль-
турное наследие.   

все это нужно систе-
матизировать и изучить. 

2) политический транзит 
независимого Казахстана.

в начале 1990-х годов 
политические бури сотрясали 
общество. Но мы задали вектор 
последовательных, поэтапных 
демократических реформ. 
разделение властей, выборы, 
политический плюрализм, 
гражданское общество – эти 
и другие элементы впервые 

возникли в казахстане в годы 
независимости.

мы и дальше продолжим 
совершенствование полити-
ческой системы нашей страны. 
развитие демократических инс-
титутов продолжается во всем 
мире. 

3) Внешняя политика и 
безопасность независимого 
Казахстана.

впервые в нашей истории 
мы установили полноценные 
отношения со всеми ведущими 
странами европы, азии, амери-
ки. успешно развиваются 
отношения с сопредельными 
странами сНг, с россией, с 
китаем. 

За годы независимости 
казахстан впервые в своей 
истории стал членом ав-
торитетных международных 
организаций: ооН, Шос, сНг, 
ЮНеско, оБсе и других. 
успешно прошел астанинский 
саммит оБсе. теперь казахстан 
будет председательствовать в ря-
де авторитетных международ-
ных организаций, в том числе, 
в организации исламская 
конференция, евразЭс, свмда, 
Шос и тЮрксоЙ.

созданы вооруженные силы, 
обеспечена безопасность. меж-
дународно-признанные границы 
– это один из главных показате-
лей реальной независимости.

4) История переноса и 
становления новой столицы 
Казахстана Астаны.
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астана является символом 
нового казахстана, воплощением 
мечты о сильном и независимом 
государстве в центре евразии. 
историю суверенного казахстана 
нельзя представить без истории 
астаны. строительство новой 
столицы в сложнейший период 
стало стимулом прогресса всей 
страны, позитивных изменений и 
роста экономики казахстана.

5) Казахстанский патрио-
тизм и единство народа 
Казахстана.

огромное достижение эпохи 
независимости – это единство 
нашего народа. у нас действует 
ассамблея народа казахстана. 
созданы условия для развития 
языка, культуры, традиций всех 
этнических групп, проживающих 
в казахстане. 

За годы независимости 
традиции толерантности, друж-
бы и межэтнического согласия 
получили новое развитие. 
и нам необходимо изучить, 
систематизировать и передать 
будущим поколениям все то, что 
составляет основу казахстанской 
модели этноконфессионального 
согласия.  

6) Евразийская идея и 
региональная интеграция. 

Занимая центральное место 
на евразийском континенте, 
казахстан стал автором важ-
нейших интеграционных ини-
циатив. и базовый проект – это 
проект евразийского союза, 
выдвинутый 17 лет назад, в 1994 

году. в будущем, я уверен, эта 
идея будет развиваться.

региональная интеграция 
в условиях глобализации – 
неизбежное явление. и мы стре-
мимся к такой равноправной ин-
теграции, которая не ослабляет, а 
усиливает наш государственный 
суверенитет, наши экономичес-
кие возможности. рано или 
поздно страны региона достиг-
нут оптимальной интеграции. 
историки должны показать 
значение евразийской интегра-
ции и таможенного союза для 
казахстана. Нужно и изучать и 
пропагандировать программу 
индустриально-инновационного 
развития страны.

Безусловно, данные нап-
равления могут уточняться 
и дополняться. могут быть 
определены и другие не менее 
важные направления. все 
это работа для историков и 
специалистов. 

таким образом, «фронт» 
работы у историков большой. 
историческая наука должна 
конкретно и объективно, без 
приукрашивания и славословия 
проанализировать историю Неза-
висимости.

Надо организовать эту работу 
в рамках государственного заказа 
на проведение фундаментальных 
и прикладных исследований. 
Поручаю министерству образо-
вания и науки проработать этот 
вопрос. государство должно 
обеспечить финансирование этих 
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исследований. 
институт истории госу-

дарства и другие научные центры 
должны вплотную заняться 
данной проблематикой. При этом 
к реализации данных проектов 
надо привлечь широкий круг 
отечественных историков, су-
ществующие научные инс-
титуты.

Второе. Необходимо сис-
тематизировать архивные 
данные, касающиеся периода 
новейшей истории. 

основная  задача заключает-
ся в том, чтобы собрать 
и сохранить для будущих 
поколений документы новейшей 
истории казахстана периода 
Независимости. 

следует перевести на 
электронный формат наиболее 
ценные части Национального 
архивного фонда. Эти до-
кументы хранятся в свыше 200 
государственных и во множестве 
других архивов.

в этих же целях надо 
сформировать Государственный 
страховой фонд копий 
документов.

важно создание едино-
го информационного прост-
ранства для использования 
документов и обеспечения 
доступа       исследователей      к
архивной информации. 
для этого следует внедрить 
единую автоматизированную 
информационную систему 
«Электронный архив». C по-

мощью этой системы ученые, 
студенты смогут получить доступ 
к историческим документам 
через интернет. 

Надо создать единую базу 
данных «Национальный ар-
хивный фонд» в Национальном 
архиве. Это позволит повысить 
качество предоставляемых ин-
формационных услуг. 

в целом, работу Наци-
онального архива и других 
ведомственных архивов нужно 
перевести на качественно новый 
уровень, соответствующий сов-
ременным мировым требовани-
ям архивного дела.   

Третье. с момента принятия 
концепции формирования исто-
рического сознания в республике 
казахстан прошло 18 лет. она 
выполнила свою миссию. сегодня 
нам необходимо разработать 
новую концепцию. Предлагаю 
ее озаглавить «Официальная 
историческая хроника (из-
дание «Тәуелсіз Қазақстан 
тарихы»)». Цель концепции 
заключается в обеспечении 
государственных, национальных, 
общественных интересов и 
потребностей в контексте 
выработки фундаментального 
и концептуального видения 
основных приоритетов и 
направлений исследований 
истории Независимого казахс-
тана. к   тому    же новые 
перспективы для этой работы 
открывает новый Закон 
республики казахстан «о 
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науке». следует предусмотреть 
достойное финансирование – 
грантовое, программно-целевое 
– исследований по новейшей 
истории казахстана. 

Четвертое. Необходимо 
усилить работу по экспертизе 
действующих учебников и 
учебных пособий по истории 
Казахстана, в том числе 
посвященных новейшей ис-
тории, а также по повышению 
содержательности исторических 
тестов, включенных в еНт.

качество учебников по 
отечественной истории, как я 
неоднократно отмечал, вызывает 
нарекания. Не всегда они со-
ответствуют высоким научным 
требованиям. указываются не-
верные сведения об исторических 
личностях, о датах, территории, 
где происходили исторические 
события. Не учитываются 
возрастные возможности уча-
щихся освоить предлагаемый 
материал.

Почему у нас складывается 
такая ситуация? 

с одной стороны, нам следует 
нарабатывать опыт написания 
учебников. в этом смысле не 
стыдно поучиться у зарубежных 
коллег, у ученых с мировым 
именем. 

с другой стороны, есть 
проблемы в организации экс-
пертизы новых учебников. Нель-
зя допускать, чтобы в учебные 
материалы попадали очевидные 
ляпы или ненаучные домыслы 

и фантазии. министерству 
образования и науки необходимо 
качественно улучшить работу по 
экспертизе учебников по истории. 
изучите, как эта работа налажена 
в других странах. 

Экспертиза вновь издавае-
мых учебников должна стать 
приоритетной задачей ученых, 
в том числе института истории 
государства. 

пятое. особое внимание 
необходимо обратить на 
популяризацию истории Неза-
висимости. 

Нам нужны хорошие 
документальные фильмы, по-
пулярные, написанные простым 
языком книги, которые открыли 
бы историю перед широким 
кругом людей. Нам нужны 
художественные произведения: 
хорошие исторические романы, 
спектакли, песни  на историчес-
кую проблематику, посвященные 
периоду нашей Независимости.

у нас мало снимается 
художественных фильмов, 
посвященных современной 
тематике. между тем, 
драматичные события эпо-
хи Независимости – это яр-
кие сюжеты для создания 
художественных фильмов. 

Здесь историки должны 
тесно работать с министерством 
культуры, связи и информации. 
Нужно вплотную заняться этими 
вопросами. Необходим телека-
нал, целиком посвященный 
вопросам истории, культуры, 
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спорта и духовно-нравственных 
ценностей молодежи, который 
можно создать на базе 
государственного канала «ел 
арна».

следует усилить пропаганду в 
средствах массовой информации 
духовно-нравственных ценнос-
тей, противостоя бездуховным 
образцам западной эрзац-
культуры. 

Наши ученые должны всегда 
помнить, что они проводят 
свои исследования не только 
ради диссертаций и толстых 
научных томов, которые кроме 
специалистов больше никто 
не открывает. вы в первую 
очередь должны работать для 
людей. открывать историю 
для казахстанцев, для нашей 
молодежи.

Нужно воспитывать подрас-
тающее поколение в духе 
уважения к истории своей 
страны. Это надо начинать со 
школьной скамьи. министерству 
образования и науки нужно 
продумать меры в данном 
направлении. 

Шестое. в целом, исто-
рическая наука казахстана 
должна стать по настоящему 
современной и динамичной. 
историки не должны «вариться 
в собственном соку». Нужно 
смелее и настойчивей выходить 
на международный уровень, 
организуя совместные проекты с 
зарубежными исследователями, 
публикуя свои работы в ведущих 

научных журналах мира, ведя 
собственные исследования 
в составе международных 
коллективов. конституцией 
гарантированы свобода слова, 
совести, творчества. Призываю 
ученых-историков писать труды 
честно, открыто, отбрасывая в 
сторону страхи прежних лет, 
когда тоталитарная система 
довлела над умами и наукой.

Посмотрите, какие инте-
ресные процессы происходят 
в исторических кругах азии. 
Научная интеллигенция ази-
атских стран переосмысливает 
роль своих государств во 
всемирном историческом 
процессе. и это происходит 
не на пустом месте. рост 
политического и экономического 
влияния азиатских государств 
сопровождается не менее бурным 
возрождением их национальной 
культуры и концептуального 
усиления собственной версии 
мировой истории, свободной от 
устаревших догм и стереотипов. 
глобальный ренессанс азии 
делает неактуальной модель 
однополярного мира в рамках 
идеологической концепции евро-
поцентризма. 

для    успешного политичес-
кого и экономического прод-
вижения казахстана на 
международной арене нам 
также необходимо эффективно 
заниматься продвижением собс-
твенного взгляда на исторические 
процессы. мы должны показать 
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всему миру, что Казахстан – 
не второстепенная страна, а 
полноправный член всемирной 
новейшей истории, сделавший 
немалый вклад в ее развитие.

Седьмое. высока роль 
гуманитарной науки в 
формировании патриотизма и 
гражданской ответственности 
за судьбу страны. Настоящий 
патриотизм – это желание быть 
в гуще событий в судьбоносное 
для страны время. из 
отдельных частиц складывается 
общество, стараниями каждого 
обеспечивается деятельность 
общественной системы, а значит, 
и сохранение независимости 
государства.

Научные институты при 
написании фундаментальных 
трудов по истории независимого 
казахстана должны опирать-
ся на достоверную, полную 
источниковую базу. источнико-
вую базу составляют историчес-
кие источники, которые являются 
основой в познании прошлого. 
все документальные источники 
по истории независимого 
казахстана хранятся в Нацио-
нальном архиве республики 
казахстан, архиве Президента 
республики казахстан. Па-
раллельно с оцифровкой 
архивных документов целесо-
образно изучать все виды 
исторических источников и на 
их основе создавать учебники, 
хрестоматии, хроники и летописи 
Независимости. На сегодняш-

ний день летописи и хроники 
пишутся не только историками-
профессионалами, но и широким 
кругом людей, интересующихся 
историей. Необходимо проводить 
системную работу в этом 
направлении для формирования 
государственного самосознания, 
патриотизма. 

очень важно казахстанскому 
народу объединиться вокруг идей 
модернизации, инновационной 
индустриализации и техноло-
гического прорыва в будущее.        

Предстоит дальнейшая 
многогранная работа по вос-
питанию будущего поколения 
патриотов родины. многие 
проекты, в том числе и политика 
индустриализации в советский 
период носили однобокий 
характер и не смогли решить 
главные стратегические задачи 
– наша страна не смогла стать 
высокоразвитой индустриальной 
державой и эту задачу теперь 
приходится решать нам.

Чем более сплоченными мы 
будем,  тем  быстрее  и увереннее 
мы сумеем пройти путь 
к государству с мощной 
экономикой.

Восьмое. следует проводить 
активную работу в учебных 
заведениях по пропаганде 
ценностей Независимости. все 
это должно способствовать 
росту позитивной активности 
молодежи, чувства патриотизма и 
сопричастности к строительству 
независимого казахстана.
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основываясь на историчес-
ком опыте, мы должны вос-
питывать в молодежи уважение 
к вечным, непреходящим 
человеческим ценностям. 

сегодня в обучении 
мы зачастую пользуемся 
устоявшимися методиками – 
лекции, семинары, зубрежка – мы 
сами учились также еще много 
лет назад. между тем, нынешняя 
молодежь воспринимает нуж-
ную для себя информацию 
несколько иначе. для них важ-
на визуальная составляющая, 
интерактивность в процессе 
усвоения знаний. 

к примеру, можно орга-
низовывать экскурсии школь-
ников в нашу столицу, чтобы 
они своими глазами увидели 
астану, прониклись ее духом, 
атмосферой города будущего, 
страны будущего. ведь астана 
– это   самый наглядный пример 
того, что самые амбициозные 
порой цели могут быть дос-
тижимы. вера в себя, в свои силы 
– главная цель преподавания 
истории для молодежи. 

Нужно активнее задейст-
вовать новейшие технологии в 
процессе обучения. я, например, 
не знаю ни одного полноценного 
сайта, посвященного истории 
казахстана. те, что есть, или 
недоделаны, или просто-напрос-
то скучны. а интерес к этой теме 
в интернете есть. мне говорили о 
том, что в социальных сетях есть 
целые сообщества, посвященные 

истории казахстана. и в них 
входят преимущественно наши 
молодые люди. 

давайте сделаем такой 
сайт и заполним его полезной 
и, самое главное, доступной 
и интересной информацией о 
нашей с вами истории. Более 
того, нужно сделать так, чтобы 
работу сайта обеспечивали наши 
ведущие ученые и исследователи, 
которые в интерактивном режиме 
могли бы отвечать на вопросы 
пользователей. 

история Независимости 
должна найти свое законное 
место в школьных и вузовских 
учебниках. с этой целью 
необходимо пересмотреть го-
сударственные стандарты об-
разования, с тем, чтобы избежать 
дублирования при изучении 
истории в школе и высших 
учебных заведениях. Новейшая 
история казахстана, как наиболее 
актуальная часть отечественной 
истории, должна изучаться 
преимущественно в вузах, там, 
где молодежь уже подготовлена 
к восприятию сложных вопросов 
современности.

учебники и труды по 
истории должны быть написа-
ны с позиции толерантности, 
особенно когда это касается 
народа казахстана, а также 
отношений с сопредельными 
государствами, с которыми 
мы поддерживаем дружеские, 
партнерские, союзнические 
отношения. и национальное 
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единство, и региональное 
сотрудничество должны быть 
обоснованы исторически.

история должна иметь 
консолидирующее значение 
для народа казахстана. исто-
рикам следует обратить 
внимание на позитивные 
стороны взаимодействия, вза-
имообогащения, на процесс фор-
мирования народа казахстана, 
а не на то, что отделяет и 
разъединяет. история должна 
нести позитивный заряд для 
государства и всего общества.

я  надеюсь и призываю 
лучших представителей интел-
лигенции быть в первых рядах 
упрочения независимого ка-
захстана. как показал 20-
летний опыт, нам многое по 
плечу, мы решили целый ряд 
масштабных проектов: это и 
делимитация границ с соседями, 
это и строительство современной 
рыночной экономики. корабли 
казахстана вышли в космос. мы 
построили новые города и созда-
ем новейшую инфраструктуру. 
меня радует, что по результатам 
социологических опросов у 
молодежи казахстана высок 
патриотический дух и желание 
служить отечеству.

***
думаю, если будут решены 

эти восемь задач, мы существенно 
продвинемся вперед. 

таким образом, нельзя 
создавать новое общество, минуя 

прошлое – это хорошо знали 
наши предки. они хранили 
славную историю нашего народа 
и бережно передавали ее из 
поколения в поколение. 

я уверен, что и мы сумеем 
сберечь эту многовековую 
мудрость и на ее основе постро-
ить процветающую, энергичную 
страну, занимающую свое 
уникальное место в сообществе 
наций.

«Лучшее, что нам дает 
история, - это возбуждаемый ею 
энтузиазм»,  -   говорил   классик 
(И. Гете). Не теряйте этот 
присущий вам энтузиазм и 
передавайте его своим ученикам. 

Қорытынды сөз

Құрметті ғалымдар!

тәуелсіздік алғаннан бергі 
кезең Қазақстанның, нақтыласақ 
қазақ халқы тарихының 
аса маңызды тарауы болып 
табылады. 

Әлбетте, тарихи процестер 
үздіксіз жалғасын тауып, олар 
өзара сабақтаса дамып жатқаны 
қазіргі кезеңде ұлттық тарихқа 
түбегейлі баға беру ертерек те 
болар. дей тұрсақ та, нақ қазіргі 
уақыт мемлекетіміз тарихын 
талдап, таразылаудың діңгегіне 
айналуы тиіс.

Бізге бір нәрсе айқын. ол 
– қоғамдағы адам сапасын 
көтеру. Жаңа заманға лайық, 
жаңа құндылықтарға не-
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гізделген ұлттық менталитет 
қалыптастырмай, әлемдегі ең 
дамыған елдермен бәсекеге 
түсе алмаймыз. Бұл ең қиын 
міндеттердің бірі. 

Біздің ғалымдар, бірінші 
кезекте тарихшылар, әлеумет-
танушылар, саясаттанушылар, 
тәуелсіздік кезеңіндегі өз-
герістердің халық санасында-
ғы көрінісін, психологиялық 
әсерін, олардың жаңа әлеумет-
тік жағдайларға көзқарасын, 
түсінігін жете зерттеуге баса 
көңіл бөлулері керек секілді.

тарихшылар өздерінің белгілі 
бір тақырып аясымен шектелмей, 
ғылыми обьектіге кең қарап, 
оның әлеуметтік мәніне, тарих-
пен тамырлас басқа да ғылым 
салаларының жетістіктеріне зер 
салып, провинциализмді жеңіп,  
жаңа белеске көтерілуі керек деп 
ойлаймын. 

Қалай десек те, біз адамзат 
тарихының бір бөлшегіміз. сон-
дықтан біздің тарихымыз сол 
адамзат тарихының ажырамас 
бөлігі болып есептеледі. олай 
болса, біздің тарихымыз 
көршілес елдердің тарихымен, 
сондай-ақ адамзат тарихының 
даму үрдістерімен байланыста 
қаралуы тиіс. онсыз біз әлемдік 
тарихтан өз орынымызды ала 
алмаймыз. 

ол үшін шетел зерттеуші-
лерімен бірігіп жобалар мен 
ғылыми орталықтар құруға, 
зерттеу нәтижелерін шетелдерге 
шығаруға, ғылыми зерттеулер-

дің халықаралық ұжымдар 
құрамында болуына, олардың 
халықаралық деңгейде болуына 
ұмтылыс қажет. сонда ғана біз 
кәсіби жауапкершілікті көтеріп, 
Қазақстан тарих ғылымының 
халықаралық деңгейге шығуын 
қамтамасыз ете аламыз.

Өздеріңізге белгілі, тарих-
шылардың халықаралық қауым-
дастығында әлемдік конгрестер 
өткізу дәстүрге айналған. тек 
соңғы жылдардың ішінде – 
2000 жылы ослода, 2005 жылы 
сиднейде әлем тарихшылары-
ның конгресі өтті. Бірақ осы 
конгрестерге қазақстандық та-
рихшылар қандай үлес қосты? 
осы конгрестерде қабылданған 
озық тәсілдер мен идеяларды 
біздің тарихшылар сарапқа салды 
ма? тәжірибесін, керек жақтарын 
пайдаланып жүр ме? 

меніңше, осындай мәсе-
леге де көбірек көңіл бөлу керек 
секілді. 

далалық өркениет пен 
Қазақстанның  еуразия әлемімен, 
Шығыс-Батыс әлемімен, түркі 
және славян халықтары әлемімен 
байланысын жан-жақты  ашу 
қандай қызық болар еді!

еуразияшылдық тұжырым-
дама өткенді ғана емес, 
болашақты да қамтиды. 
сондықтан 1994 жылы мен 
мемлекеттердің Еуразиялық 
одағын қалыптастыру мен 
аймақтық интеграция жобасын 
кездейсоқ ұсынған жоқпын. Бұл 
идеяның қарсыластары да бар, 
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бірақ бұл идея, ерте ме, кеш пе, 
бәрі бір іске асады деп ойлаймын. 
Біздің міндетіміз – Қазақстанның 
осы бір үрдістерден кеш қалмай, 
Еуразияда өзіне лайықты орын 
иеленуіне ықпал жасау.

Әлбетте, тарихи процестер 
үздіксіз жалғасын тауып, олар 
өзара сабақтаса дамып жатқаны 
қазіргі кезеңде ұлттық тарихқа 
түбегейлі баға беру ертерек те 
болар. дей тұрсақ та, нақ қазіргі 
уақыт мемлекетіміздің тарихын 
талдап, таразылаудың діңгегіне 
айналуы тиіс.

рас, проблемалар  баршылық. 
Жалпы проблемасы жоқ ел 
болмайды. Қазіргі әлемдік қар-
жы дағдарысына байланысты 
болып жатқан қиыншылықтар 
баршаңызға белгілі. Бірақ 
біздің дағдарысқа қарсы нақты 
бағдарламамыз бар. сондықтан 
бұл қиындықтардан да аман-есен 
өтеміз деген сеніміміз мол. 

Біздің ғалымдар, бірінші 
кезекте тарихшылар, әлеумет-
танушылар, саясаттанушылар, 
тәуелсіздік кезеңіндегі өзгеріс-
тердің халықтың ой-санасында-
ғы көрінісін, психологиялық 
әсерін, олардың жаңа әлеуметтік 
жағдайларға көзқарасын, түсіні-
гін кешенді зерттеуден алшақтау 
жүрген сияқты.

тарихшылар өздерінің белгілі 
бір тақырып аясымен шектелмей, 
ғылыми обьектіге кеңінен қарап, 
оның әлеуметтік мәніне, тарих-
пен тамырлас басқа да ғылым 
салаларының жетістіктеріне 

зер салып, оқшаулануды жеңіп,  
жаңа белеске көтерілуі керек деп 
ойлаймын. 

сөз соңында тағы да айтарым, 
мемлекетіміз үшін аса маңызды 
міндеттерді алға жылжытуда жә-
не саналы ұрпақ өсіруде тарих-
тың тәжірибелік күш-қуатын ба-
рынша пайдалануымыз қажет.

енді өздеріңіздің осы ба-
ғыттағы ұсыныс-пікірлеріңізді 
білсек деймін. 

 
Құрметті ғалымдар!

сіздердің еліміздің тарихына 
байланысты айтқан пікірлеріңіз 
бен ұсыныстарыңызды мұқият 
тыңдадым. 

айтып отырған тілектері-
ңіздің бәрі орынды. 

енді, осы ой-пікірлердің бәрін 
тоғыстырып, тарихты жүйелеу-
дің ортақ бағыт-бағдарын 
айқындап алуымыз қажет. 

мен бұған дейінгі зиялы қау-
ым өкілдерімен кездесулерімде 
осы тақырыптағы пікірімді 
айтқаным естеріңізде болар. 

сол ойларымды қайталап 
айтар болсам, біздің ұлт-
тық идеологиямыздың үш-
тағаны ретінде белгілеген 
құндылықтарды тереңдете тү-
суіміз керек. 

Бірінші, ұлттың тари-
хын зерттеп, оны терең 
түсіндіру арқылы жастарды 
отаншылдыққа тәрбиелеу. 
Шынайы патриотизм туған 
тарихты жақсы біліп, терең 
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ұғынудан басталатынын тағы да 
естеріңізге саламын. 

сондықтан тарихымызды бір 
жүйеге келтіріп, жастарды сол 
бағытта тәрбиелеп, білім берудің 
маңызы  зор. 

Бұл мақсатта «мәдени мұра» 
бағдарламасын кезең-кезеңмен 
жүзеге асырып келеміз. 

Бағдарлама аясында шетел-
дерден тарихымызға қатысты 
сирек қолжазбалар, мұрағат 
көшірмелері әкелінді. 

Өзімізде бар мұраны 
жаңартып, ғылыми айналымға 
түсіру мүмкіндігіне қол жеткіз-
дік. археология саласында да 
айтарлықтай жұмыстар жасалды. 
Бұл - көне тарихымызға қатысты 
дүниелер біршама жүйеленді 
деген сөз. 

олай болса, қолда бар 
деректерді сараптап, тари-
хымыздың тереңде жатқанын 
келер ұрпақтың бойына сіңіруіміз 
қажет. 

Жастарымыз әлемдік өрке-
ниеттің дамуына үлес қос-
қан сақтар мен ғұндардың, 
түркілердің мұрагері екенін біліп 
өсуі керек деп есептеймін. 

Жалпы, тарих дегеніміз, 
қарапайым тілмен айтсақ, адам-
заттың хатқа түскен ғұмыры. 
Өткен ғұмыр да, бүгінгі ғұмыр да  
бір-бір тарих. 

тарих – тек өткен күндер 
ғана емес, бүгінгі заманның 
айтулы оқиғалары мен тағдыр-
лы сәттері. тарих – тәуелсіздік 
жылдарындағы жеңістеріміз бен 

жетістіктеріміз.
сол себепті, сіздер көне 

тарихты бүгінгі жаңа тарихпен 
байланыстыра қарап, өзара 
сабақтастығын табуларыңыз 
керек. 

Былайша айтқанда, тарих – 
жаңа ұлттық идеялардың тууына, 
халықтың өзін-өзі тануына 
қызмет етуі қажет. 

Екінші, ислам дінінің ата 
дәстүрімізге негізделген жолы 
арқылы қазақ халқының  
ауызбіршілігін нығайту. 

тәуелсіздіктің арқасында 
рухани құндылықтарымыз қай-
та жаңғырып, ата-бабаларымыз 
аманат еткен ислам діні жыл 
өткен сайын қанат жаюда. 

еліміздің барлық өңірінде 
имандылық үйлері – мешіттердің 
саны артуда. 

Қазір республика бойынша 
2400-ге жуық мешіт жастарды 
имандылыққа, сауапты істерге 
тәрбиелеуде. 

Өздеріңізге мәлім, біз 
исламның ішінде түркі ха-
лықтарына ортақ ханафи мәз-
һабын ұстанамыз.  

Бұл жол ғасырлар бойы 
біздің рухани құндылығымызға 
айналды. 

Қазақ халқының дүниетаны-
мына негіз болып қаланды. 

ханафи мәзһабының ерек-
шелігі – онда халқымыздың 
шариғатқа қайшы келмейтін әдет-
ғұрыптарына мән берілген. 

сол себепті, жастарды ис-
ламның ата дәстүрімізге қайшы 
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келмейтін осындай таза жолына 
бағыттау бәріміз үшін ортақ 
парыз.

кейінгі кездері жер-жерлерде 
дін жолына түскен жастардың 
дәстүрімізге, әдебімізге жат әре-
кеттерге баруын оларға дұрыс 
бағыт көрсетпегендіктің кесірі 
деп білемін. 

Жас ұрпаққа барлық 
діндердің, соның ішінде 
ислам дінінің негізгі діңгегі – 
адамзатты рухани толысуға, 
ізгілікке, кешірімділікке, қайы-
рымдылыққа, сабырлыққа тәрби-
елеу екенін түсіндіруіміз қажет. 

Үшінші, Ұлы Абай-
дың тұлғасы, оның шығар-
машылығы арқылы  жастарды 
еңбексүйгіштікке,  бірлік пен  
ынтымаққа баулу.

Бүгінгі тәуелсіздіктің арайлы 
шағында абай арманына, абай 
аңсарына баға беру, оны жаңа 
әлемдегі Қазақстанның мүддесі 
тұрғысынан тану - әрі елдік, әрі 
ұлттық міндет.

абайдың кемеңгерлігінің 
бір ерекшелігі – ол «қалың 
елі қазағының» кемшіліктерін 
сынап, керітартпа мінезіне мін 
таға отырып, халқымыздың 
келешегіне алаңдады. 

Қазақ қайткенде ел болады 
деп қабырғасы қайысты. 

абай халқымызды өркен 
жайып, өсіп-өнген елге айналуын, 
берекелі өмір сүруін аңсап өтті. 

ақын арманы араға бір жа-
рым ғасырға жуық уақыт салып 
жүзеге асты. егемендік алып, ел 

қатарына қосылдық. 
Әлем қауымдастығында ор-

нықты орнымызды сайладық. 
дамыған өркениетті елдердің 
қатарына қосыламыз деген 
мақсатымыз да абай арманымен 
ұласып жатыр. 

сондықтан абайды насихат-
тау арқылы ұлтымыздың рухани 
байлығын танытуға назар 
аударуымыз қажет. 

Бүгінде әлемнің әр елінде 
жұмыс істейтін гете, конфуций, 
сервантес орталықтары тәрізді 
зайырлы мемлекеттерде абай 
орталықтарын ашуды қолға 
алғанымыз жөн.

сондай-ақ, біз абайды жас 
ұрпаққа жеткізуде оның есімімен 
ескерткіш тұрғызудан да жоғары 
сатыға көтерілуіміз керек. 

Өскелең буынды абай 
ілімімен сусындатып, сол 
замандағы қазақ қоғамы мен  
бүгінде тәуелсіз Қазақстанның 
жетістіктері арасындағы та-
рихи дамуды байланыстыра 
ұғындыруымыз қажет. 

Қорыта айтқанда, абай 
сөздері әр қазақтың бойтұмары-
на айналып, біздің рухани 
кеңістігіміздегі  темірқазық бо-
луы тиіс деп ойлаймын.

Қадірменді ғалымдар!

Бүгінгі кездесуімізде отандық 
тарихқа қатысты келелі әңгіме 
болды деп есептеймін. 

Басқосу барысында айтыл-
ған ашық пікір, ұтымды 
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ұсыныстарыңыз үшін бәріңізге 
ризашылығымды білдіремін.

тәуелсіздігіміздің 20 жыл-
дығын атап өттік, бұл межелі 
белес, бұл алдымен тарихшы 
ғалымдарға үлкен міндеттер 
жүктейді.  

Қалыптасқан мемлекетіміз-
дің тарихын жазуда сіздерге 
зор сенім артамыз. Бүгін оның 
бағыттары да айқындалды деп 
ойлаймын.

Қадірлі қауым!

тарих ғылымы адамзат 
қоғамының дамуын тұтастай 
қарастырады. демек, оның 
әлеуметтік-гуманитарлық ғы-
ымның сан-саласын біріктіріп 
интеграциялауға толық негізі 
бар. Басқаша айтқанда, тарих 
ғылымының орны қалтарыста 
емес, ол болашаққа бағдар болып, 
әрқашанда алда жүретін ғылым. 
сондықтан, мемлекеттігімізді 
дамытуда және оны алға 
жылжытуда тарих ғылымының 
мүмкіндігін тиімді пайдалану 
қажет деп ойлаймын. Бұл үшін 
тарих ғылымына серпіліс 
беретіндей нақты шараларды 
ойластыру керек. 

Басқосуымызды қорытын-
дылай келе, алдымызда тұрған 
мынадай маңызды мәселелерге 
баса назар аударғым келеді. 

Біріншіден, жас ұрпақтың 
бойында отаншылдық, мем-
лекетшілдік идеясын қалып-
тастырудағы маңызын ескере 

отырып, тарих пәнінің сағатын 
көбейту қажет. Бұл үшін тарих 
бойынша мектептер мен жоғар-
ғы оқу орындарына арналған 
мемлекеттік стандартты қайта 
жасау керек. сапалы оқулықтар 
әзірлеу ісіне де барынша көңіл 
бөлген дұрыс. Білім және ғылым 
министрлігіне бұл мәселені 
қатаң қадағалауды тапсыра-
мын. сонымен қатар жоғарғы 
оқу орындарына арналған оқу-
лықтарды ағылшын, француз си-
яқты әлемге кең тараған тілдерге 
аударуды ойластырыңыздар. Бұл 
– өзіңді өзгелерге таныту үшін де 
керек дүние.

Екіншіден, бізде ерте 
заманды, мемлекеттігіміздің 
бастау көздерін зерттейтін 
тарихшыларымыз өте аз. Өз 
қазанымызда қайнай бермей, 
әлем тарихы туралы да іргелі 
зерттеулер жүргізіп, тың пікірлер 
айтуға тиіспіз. Әлем тарихын 
өзгенің емес, өзіміздің көзімізбен 
көріп, саралап, жас ұрпақтың 
санасына сіңіргеніміз дұрыс. 
тарих ғылымын жаңа көзқарас, 
жаңа методология тұрғысынан 
игеруге  тиіспіз. Ғылыми 
негізі жоқ, жалған, үстүрт 
тарихи ағымдар мен негізсіз 
көзқарастарға тоқтау салған 
жөн. ол үшін кәсіби ғалымдар 
тарапынан жалғанды жалған 
деп дәлелдеген қисынды талдау, 
байсалды төрелік керек. 

Үшіншіден, т а р и х 
– мемлекеттік қолдауды 
ерекше қажет ететін ғылым 
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саласы. сондықтан кәсіби 
тарихшыларды ынталандыратын 
шараларды ойластырып, мем-
лекеттік гранттардың көлемін 
көбейтіңіздер. отандық тарих 
ғылымына жас мамандарды, 
әсіресе шет тілдерін білетін 
талантты жастарды көбірек 
тартқан жөн. Бұл үшін 
тарих ғылымы «Болашақ» 
бағдарламасының мамандықтар 
тізіміне енгізілсін.

Төртіншіден, «мәдени мұ-
ра» мемлекеттік бағдарламасы 
кезең-кезеңмен жүргізілді. 
Әлемнің түкпір-түкпірінен тари-
хымызға қатысты мол мұра 
жинақталды. Шетелдерден қазақ 
тарихын толықтыратын бес 
мыңға жуық көшірмелер әкелінді 
деп жатырмыз. Қыруар қаржыға 
сатып алған осы құжаттарды 
мұрағатқа көміп тастау ешқан-
дай қисынға келмейді. табыл-
ған мұраларды кешенді түрде 
зерттеп-зерделеп, ел игілігіне 
жаратыңыздар. Бұл іске тарихшы 
маман ретінде сіздердің белсенді 
түрде атсалысуларыңызды сұ-

раймын.  
Бесіншіден, тарихи білімді 

насихаттау мақсатында ғылыми-
ағартушылық мекемелердің – 
мұражайлар мен мұрағаттардың, 
кітапханалардың жұмысын кү-
шейту керек. олардың жанынан 
қазіргі заман тақырыбына 
арналған мерзімді ғылыми 
басылымдарды шығарумен ай-
налысатын ғылыми-зерттеу бө-
лімдері мен орталықтарды ашқан 
жөн.

Біз мемлекеттілігіміздің, со-
ның ішінде бүгінгі Қазақстанның 
тарихын мұқият жазуға тиіспіз. 
Бұл – бәріміздің көз алдымызда 
өтіп жатқан тарих. Қазақстанның 
ынтымақ-бірлігі қазіргі заманғы 
саяси үдерістер деңгейінде ғана 
емес, тарихты түсіну деңгейінде 
де көрініс беруі міндет. 

       Құрметті зиялы қауым! 

сіздердің еңбектеріңізге шы-
ғармашылық табыс, отбасына 
береке-бірлік тілеймін.

астана, 5 маусым 2013 жыл
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Қазақта «ертеңін ойламаған 
елдің болашағы бұлыңғыр» деген 
сөз бар. Қай заманда болмасын, 
тарихшылардың мойнына арты-
лар жүк ауыр болған. Өйткені, 
тарих елдің ұлттық санасын 
қалыптастырады, мемлекеттік 
идеологияны насихаттайды, жас 
ұрпақты патриотизм рухында  
тәрбиелейді. 

Әсіресе, Тәуелсіздік тарихын 
жазуда Елбасының еңбектері 
басшылыққа алынады. Мұндай 
тәжірибе, көршілес елдерде 
әзірге кездеспейді.   

Өздеріңізге белгілі, тікелей 
елбасының араласуымен «Қа-
зақстан республикасында та-
рихи сананы қалыптастыру» 
тұжырымдамасы, «мәдени 
мұра» сияқты мемлекеттік 
бағдарламалар қабылданды, 
қаржыландыру мәселесі шешімін 
тапты,  жабық мұрағат қорлары 
ашылып, тарих беттері толықты. 

енді біздерге, «жоғарыдан» 
нұсқау күтпей-ақ, осы мем-
лекеттік бағдарламаларға сәйкес 
нақты іспен айналысу ғана қалды. 
«Тарих ғылымы – барлық 
ғылымдардың атасы» десем, 

Б.Ғ. Аяған

Мемлекет тарихы институтының директоры,
тарих ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық кеңесінің мүшесі

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАН ТАРИхЫН ЗЕРТТЕУ 
ӘДІСНАМАСЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

артық айтқандық емес. Бізде 
Қазақстан тарихы жоқ емес, бар, 
жазылды. сол үшін тер төккен 
ағалар рухына тағзым. осы залда 
отырған менің әріптестерім 
қаншама еңбек етті. 

***
мемлекет                  басшысы 

Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ХХ сессиясын-
да қайта жаңғыртты. Ол: «...
Қазақтардың ұлттық тарихы, 
олардың этногенезі мыңдаған 
жылдарға созылған бірегей 
ажырамайтын үдеріс ретінде қа-
растырылуы тиіс. осы тұрғыда 
қазіргі заманғы Қазақстан Ұлы 
дала өркениетінің ежелден келе 
жатқан шешуші мұрагерлерінің 
бірі ретінде заңды түрде көрініс 
табатынын» қадап айтты. 

мен осы идеяларға сүйене 
отырып, өз ойларымды ортаға 
салайын. 

Өкінішке орай, әлі де 
тарих ғылымында Қазақ 
мемлекеттілігі сияқты тақы-
рыптар бойынша ортақ 
тұжырымдар қалыптаса 
қойған жоқ. мысалы, осы 

удк 930.1(574)
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күнге дейін мемлекеттілік 
тарихы, оның дәуірленуі 
әртүрлі. Мемлекеттіліктің 
бастау көздерін біріміз сақ-
ғұн дәуірінен, екіншіміз түркі 
қағанаты, үшіншіміз ақ орда-
дан, төртіншіміз алашордадан 
іздейміз. ал дұрысы осы 
елді мекендеген сақ-түркі 
мемлекеттерінен деуге толық 
негіз бар ғой. 

Келесі – өзінің дербес мем-
лекетін құрған қазақ халқын 
дәріптеу мәселесі. Қазақтар 
ешқашан ешкімге қарсы соғыс 
ашпаған, ата-бабамыздың жерін 
ерлікпен қорғаған халық. Бізге 
осындай рухы биік Қазақ ұлтын 
әлемге таныту өте маңызды. ол 
үшін, алдымен өзіміз ғылыми 
айналымда жүрген құжаттар мен 
материалдарды толық игеріп 
алуымыз керек.

осыдан келіп туындайтын 
мынадай міндеттерді атап 
өтсек: 

1) атақты ойшылдардың 
пайымдауынша, «бұл дүниенің 
ең қиыны - адамның санасын 
өзгерту». ендеше ұлттық са-
намызды жаңғыртуға қоғам 
болып күш салуымыз керек. тек 
тарихшылар емес, өнер адамдары 
(архитектор, мүсіншілер, кино, 
театр, қылқалам шеберлері) 
бірігіп, кешенді жұмыстарды 
қолға алсақ, «алынбайтын асу 
жоқ». мысалы, қалалардың 
бүгінгі келбетін алайықшы, 
қыруар жұмыстар жасалуда. 
Бірақ қалалар архитектурасында 

ұлттық бояу, ұлттық нақыштар 
жетіспейді.

2) Қазақстан тарихы - 
әлем тарихының құрамдас 
бір бөлігі. сондықтан ұлттың 
тарихын дүние жүзілік тарих-
пен сабақтастықта жазуға көшу 
керек. Қазақ мемлекеттілігін 
айқындайтын ескерткіштің бірі  
- алматы қаласындағы  «Тә-
уелсіздік монументі». ондағы 
Сақ жауынгерінің бейнесі көне 
тарихты жаңғыртып тұр. ал 
астана қаласындағы «Керей мен 
Жәнібек хандар» ескерткіші 
- хандық биліктің жарқын 
көрінісі. егер хронологиялық  
жағынан келсек, бізде осы 
екеуін сабақтастыратын түр-
кілік дәуір мен алтын орда 
заманынан бірде-бір ескерткіш 
жоқ. Түркі халықтарына ортақ 
тотем «Көк бөрі», ол тә-
ңіршілдік пен қаһармандықтың 
белгісі. Әлекеңдер (Бөкейхан) 
жаңғыртқан алаштың символы. 
ағайынды ромул мен ремді 
құтқарған Италиядағы Капи-
толий қасқырын қасиет тұтқан 
ежелгі римдіктер сияқты, біз 
неге оларға тарихи ескерткіш 
орнатпаймыз?  

3) Бүгінге дейін өткен 
ғасырдың 20-50 жылдарында 
Қазақ қасіретін тудырған 
«сталинизм қылмысына» ла-
йықты баға берілген жоқ. 

4) Ұлттың тарихын 
бұрмалайтын қате пікір-
лерге тойтарыс беру де 
тарихшылардың міндеті деп 
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білемін. Біздің БаҚ-та ұлттық 
тарихты насихаттау әлі де әлсіз 
екенін мойындайық. Қазіргі 
тарихшылар мен журналистерге 
қойылатын талаптар жоғары. 
олар әрі публицистика, әрі 
интернетке жетік болуы керек.

Қазақстанда Жас тарих-
шылар Қауымдастығын құру 
және оның тұжырымдамасын 
қабылдаудың реті келіп тұр. 
тағы бір мәселе  - «Мемлекет 
тарихы» ғылыми журналын 
республикалық деңгейге көтеру 
қажет деп ойлаймын.

Облыстық мұрағат матери-
алдарын толық игеру, тіпті 
кейбір аймақтарды, атап айтқанда 
астана, Шымкент, ақтөбе сияқты 
қалаларды ғылыми орталыққа 
айналдырған дұрыс. мысалы, 
ресейдің тәжірибесін алайықшы, 
ғылыми орталықтары мәскеу, 
санкт-Петербург, Новосибирск 
қалаларында орналасқан. Бә-
секеге қабілетті ғылыми орта бар, 
әрі сол аймақтың тарихын терең 
зерттейді.      Өлкетану,      аймақ-
тану      мәселесін       елбасымыз                    
Н.Ә. Назарбаев та көтерді. 

Білім беру жүйесіне келсек, 
келешекте 12 жылдық мектеп 
пен жоғары оқу орындарында 
оқытылатын «Қазақстан тари-
хы» пәніне қосымша кәсіби-
бағдарлы курстар енгізу – заман 
талабы. Әрбір мамандықтың 
өз тарихы бар. сондықтан    
Қазақстан тарихы бойынша 2 
курстан бас-тап 1 кредит (45 
сағат) көлемінде элективті 

пәндерді оқыту аса қажет. Әр 
университетте арнайы тарих 
бөлімдерін ашуымыз керек. 

1995 жылы қабылданған 
«Қазақстан республикасында 
тарихи сананы қалыптастастыру 
тұжырымдамасындағы» ауқым-
ды міндеттердің шешілуіне 
байланысты, бұл құжатты 
мемлекеттік өлшемдерге сәйкес 
толықтырып, оның жаңа нұс-
қасын әзірлеуді ұсынамын.

мы присутствуем с вами 
на действительно историческом 
мероприятии и не только потому, 
что оно посвящено вопросам 
национальной истории, но и 
потому что оно должно стать 
новой вехой, началом нового 
этапа в развитии отечественной 
исторической науки.

Но реальность такова, что не 
только отечественная, но мировая 
историческая наука стоит сегодня 
на пороге нового этапа своего 
развития, который обусловлен 
современными глобальными 
вызовами в финансовой, 
политической и конечно в 
гуманитарной сфере. 

Не случайно в своем 
выступлении на ХХ сессии 
Ассамблеи народа Казахстана 
Глава государства отметил: «в 
условиях глобальных вызовов 
адекватный ответ мы сможем дать 
только при условии сохранения 
нашего культурного кода: языка, 
традиций, ценностей…», а 
для того чтобы «...поднять на 
должную высоту национальный 



31

    мемлекет тарихы     история государства     № 2, 2013
дух, надо четко осознать, какова 
наша реальная история…». 
Задача, поставленная в речи 
Президента должна стать базо-
вым императивом деятельности 
казахстанских историков.

мы с вами знаем, что 
история как наука в условиях 
независимого  казахстан 
получила «второе дыхание» и 
это, безусловно обязано особому 
вниманию которое уделяет 
глава государства дальнейшему 
развитию национальной исто-
рии. отечественные уче-
ные получили и получают 
существенное подкрепление 
в виде государственного 
финансирования. Позволю себе 
напомнить, что именно за годы 
независимого развития оте-
чественная  историческая наука 
завершила системный процесс 
и, что большинство институтов 
исторической направленности 
созданы именно в эти годы. 
стали функционировать ряд 
новых направлений и школ, 
в работе которых участвуют 
отечественные ученые. 

Функционируют общест-
венные объединения историков, 
как Национальный конгресс 
историков, лига историков 
и обществоведов. они кон-
солидируют деятельность уче-
ных и необходимы для связи с 
общественностью.

По состоянию на начало 
2013 года, корпус ученых-
историков страны представлен 

192 докторами и 864 кандидата-
ми наук. в школах и колледжах 
работает 1786, а вузах республики 
1218 человек.

За последние годы издано 
более 800 книг и монографий 
по истории независимости, 
проведено 329 конференций, 
ставших переломными в 
преодолении кризиса в науке.

в исследованиях ученых 
казахстана получают всесто-
роннюю объективную оценку 
многие факты отечественной 
истории. За последние два 
десятилетия на научной основе 
воссоздается этническая история 
казахского народа; стали шире 
раскрываться роль, место и вклад 
кочевой цивилизации в миро-
вую историю. осуществляются 
сотни научно-исследовательс-
ких проектов историков, предс-
тавителей академической и 
вузовской науки. изданы первые 
книги новой книжной серии 
«Ұлы дала тұлғалары» в рамках 
программы «Ғылыми қазына».

Наши ученые-историки 
пришли к сегодняшнему рубежу 
не с пустыми руками. мощная 
поддержка государством оте-
чественной исторической науки 
позволила  проделать немало 
серьезной работы по изучению 
нашего прошлого. Был внесен 
заметный вклад в становление 
национальной исторической, 
историографической традиции. 
Пройден своеобразный «руби-
кон»: сегодня мы должны 
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подняться на новую ступень 
научных изысканий.     

сделано, конечно, немало, 
но вместе с тем есть ключевые 
проблемы, которые остаются 
нерешенными в современной 
исторической науке казахстана, 
и тормозят её развитие. 
остановлюсь кратко на них:

как мне видится, 1. 
важнейшей задачей нашей се-
годняшней встречи должно 
стать определение основных 
путей дальнейшего развития с 
учетом важнейших   достижений 
мирового опыта. в мировой 
науке накоплен солидный 
но, к сожалению мало  вост-
ребованный в отечественной 
науке багаж знаний. Одна из 
болевых точек исторической на-
уки является старение научных 
и преподавательских кадров и 
в связи с этим наблюдаемый 
дефицит профессиональных кад-
ров. 

требуют новой дора-2. 
ботки ключевые вопросы 
отечественной истории; важ-
ным является продолжение 
исследований советского пери-
ода и постсоветской эпохи. 
При этом нам необходимо  пре-
одолеть часто встречающийся 
конфронтационный подход, 
который присутствует при 
освещении этих и других важных 
исторических вопросов.  

Подчеркну особую важ-3. 
ность именно    новейшего пери-
ода отечественной истории, ко-

торый начал новый отсчёт в 1991 
году, когда произошли корен-
ные политические и социаль-
ные изменения и казахстан 
становится известен миру как 
новое, независимое государство. 
в строительстве независимого 
казахстана принимают участие 
представители всех этно-
сов населяющих республику, 
что нашло своё отражение в 
учебниках института истории 
государства.     

в стратегии «казахстан-4. 
2050» глава государства поставил 
цель войти в 30 развитых стран 
мира, поэтому реформирование 
отечественной исторической 
науки позволит выйти на новый 
уровень развития. так одной 
из проблем развития является 
старое советское мировоззрение 
людей, в связи с этим требуется 
новая интерпретация истории 
казахстана и формирование 
нового казахстанского патрио-
тизма. 

Каковы же механизмы 
возможного решения этих и 

других задач?
крайне важно активизировать 

работу по поиску и дальнейшему 
введению в научный оборот новых 
документальных источников 
по отечественной истории и 
подобная работа должна вестись 
системно и на постоянной осно-
ве. мы полностью поддерживаем 
проект направления в ведущие 
архивы восточных стран и 
европы ведущих ученых для 
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выявления и введения в научный 
оборот документов по древней 
и средневековой истории 
казахстана. 

для более успешного раз-
вития науки, тесного и четкого 
взаимодействия представителей 
всего исторического цеха  
необходимо скоординировать 
деятельность всех центров 
исторического профиля под 
эгидой Конгресса историков;

я предлагаю на базе инс-
титута истории государства 
созвать специальный форум 
отечественных и зарубежных 

ученых на, котором решить 
принципиальные вопросы уточ-
нения периодизации нацио-
нальной истории и других 
актуальных тем. 

в целях удержания молодых 
специалистов считаю нужным 
рассмотреть дополнитель-
ные формы материального 
поощрения молодых иссле-
дователей: например, учрежде-
ние специальной ежегодной 
премии молодым историкам 
за публикацию качественной 
монографии или серии статей в 
солидных журналах. 
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тәуелсіздік пен мемлекет-
тіліктің бір де болса бірегей 
нышаны – төл тарихтың бары мен 
жоғын бұрмалаусыз, боямасыз, 
тек ақиқат биігінен зерделеу. 
мұндай талаптың тарихты 
түзуші ғылымға да, сұранысты 
туындатушы тәуелсіздік пен 
мемлекеттілікке де бірдей қа-
тысы бар. Өткеннің тәжірибесі 
мен тағылымы қаншалықты 
әділ зерттелсе һәм насихатталса, 
тарихи санасы оң қалыптасқан 
халық бүгінгі үдерістің сон-
шалықты белсенді әрі өскелең 
субъектісі бола алады екен. 
демек, тарихи сананың кемелдігі 
болашаққа берілген кепілдік, ал 
әлжуаздығы ұлттық қауіпсіздікке 
төнген қатермен пара-пар.

Әлемдік және отандық 
тарихтың сабақтарын тереңнен 
толғаудың тамаша үлгісі – 
елбасымыздың «Қазақстан – 
2050»  стратегиясы – қалыптас-
қан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» Жолдауы. Жолдаудағы 
үш тараудың алғашқы екеуі: 
«Қалыптасқан Қазақстан» және 
«ххІ ғасырдың он жаһандық сын-
қатері», ондағы пайымдар мен 
тұжырымдар толығымен тарихқа 

Х.М. Әбжанов

Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология
институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы, 

профессор
 

ТӘУЕЛСІЗДІК пЕН ТАРИх – ТАМЫРЛАС

сүйенгенін көреміз. соңғы 15, 20, 
60, 100, 150, 300 жылда орын алған 
өзгерістер мен қайшылықтарды 
алға тарта отырып, Президенті-
міз Қазақстанда шешілуге 
тиісті міндеттер парадигмасын 
талдайды. «Қазақстан – 2050» 
стратегиясын жүзеге асыру-
да қазақ халқына айрықша 
жауапкершілік жүктелетінін 
былайша түйіндейді: «тағылы-
мы мол тарихымызбен, ұлы 
бабалардың ұлағатты өмірінен 
алар тәлімімізбен біз алдағы 
асулардан алқынбай асамыз». 

тарих тағылымы мен тәлімін 
замана талабына сай кәдеге жа-
ратудың пәрменді үш тетігі бар: 
біріншісі – үдерісті заң күшімен, 
материалдық-қаржылай, кадр-
лық-ұйымдық шешіммен мем-
лекеттік реттеу; екіншісі – 
ғалымдардың қарымымен кәсіби 
зерттеу; Үшіншісі – білім, өнер, 
БаҚ жүйесімен еңбектеген  
баладан еңкейген кәріге дейін 
қамтып, санасына, жүрегіне 
сіңіру.

енді осылардың әрқайсысы-
на кеңірек тоқтала кетелік, айтар 
ұсыныстарымыз да бар. 

в казахстане изучение, 

удк 94(574)''1991/201''
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исследование и пропаганда 
прошлого органично вплетено 
в контекст государственной 
политики, выступает базисом 
накопленного опыта нацие-
строительства. так в чем же 
слабость, непрочность этого 
фундамента?

структура исторического 
образования представляет собой 
изучение истории с 5 класса 
средней школы по 1 курс в вузе. 
такая структура, построенная на 
основе концентров, где каждая 
ступень представляет собой 
законченный цикл, обусловила 
дублирование учебного материа-
ла в содержательном плане. один 
и тот же материал изучается в 5 
классе, 10-11 классах и в том же 
объеме в вузе.

в учебниках истории, как 
школьных, так и вузовских 
слабо представлена теоретико-
методологическая база. учеб-
ники рассказывают о том, 
как происходили события, но 
ничего не говорят о том, почему 
они происходили. авторы 
ограничиваются изложением 
хода событий. такой подход не 
способствует формированию 
умений и навыков исторического 
мышления, не учит выявлять и 
анализировать глубинные связи 
между историческими фактами и 
явлениями.

в образовательном процессе 
причиной негатива выступает 
большой объем педагогической 
нагрузки, которую выполняет 

преподаватель вуза. По кредит-
ной системе, как правило, этот 
объем педагогической работы не 
должен превышать 350 часов, что 
общеизвестно. Фактически ныне 
этот объем составляет не менее 
700 часов. в итоге преподава-
тель вынужден для полного 
выполнения педагогического 
поручения проводить занятия 
по нескольким, 6-7 различным 
дисциплинам. Небольшая к 
тому же зарплата вынуждает 
вузовских сотрудников к поис-
ку дополнительной работы, 
обременению себя множеством 
бумажной работы. именно 
это осложняет получение 
качественного исторического 
образования студентами.

организационно-кадровый 
потенциал подготовки PhD 
по истории оставляет желать 
лучшего. вполне вероятно, что 
такими темпами лет через 10-15 
в вузах и Нии казахстана будут 
работать в основном выпускники 
магистерских программ. так, в на-
шем институте за последние три 
года ни один магистр не поступил 
на программы PhD. хочется 
обратить внимание министерства 
на то, что допустим в казахстане 
приостановлена и уже долгое 
время подготовка специалистов-
антропологов. остается откры-
тым вопрос, как без специалис-
тов мы сможем проводить 
исследования по реконструкции 
антропологического облика 
исторических персонажей древ-
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ности. а подготовка антрополо-
гов исторического профиля тесно 
сопряжена со теоретической 
базой будущих специалистов 
в рамках образовательных 
программ  факультетов биологии 
или медицины.  однако бака-
лавры с таким образованием 
на магистерские программы 
исторического факультета 
– не имеют возможности 
поступить, т.к. это противоречит 
Правилам поступления по 
специальности. в итоге – 
смежные, междисциплинарные 
отрасли исторического знания 
практически умирают как 
научные отрасли.

в Нии немало тех, кто в силу 
объективных причин не защити-
ли кандидатские диссертации. 
Экономические, а во многом 
социальные  факторы для многих 
из них сегодня  выступают 
преградой для очного обучения 
по докторским программам. 
им ничего не остается, как 
оставаться в статусе младшего 
или научного сотрудника. однако 
среди таковых есть сложившиеся 
ученые-исследователи, с боль-
шим научным опытом, богатым 
багажом знаний и рецептурой 
исследовательской практики. 
весьма желательно узаконить 
переход этой категории 
исследователей в должность 
старшего научного сотрудника.

теперь об исследованиях. 
Нии исторического профиля 
существуют ныне только в двух 

городах: астана и алматы. 
вовлечение же интеллектуально-
го капитала областей в научно-
знаниевый оборот страны 
в целом требует поддержки 
местных органов власти. 
имеются успешные приме-
ры высокой результативности 
научных изысканий в таких 
регионах, как караганда, 
областях Западного и Южного 
казахстана. к сожалению, от-
дельные управленцы на местах, 
не придают должного значения и 
внимания краеведению, тогда как 
сохранение историко-культурно-
го богатства региона невозможно 
без решения многих социальных, 
экономических и иных вопросов, 
которые находятся в ведении 
местных властей. Без поддержки 
и развития исторического 
краеведения мероприятия по 
комплексному обновлению об-
лика отечественной истории – 
будут не результативны.

в рамках реализации 
Программы «культурное нас-
ледие» сформированы были 
республиканские и местные 
общественные советы, куда 
входили представители от 
местных исполнительных ор-
ганов, ученые и специалисты. 
видится необходимым возоб-
новление этой практики. 
Нужно создать, при поддержке 
государственного секретаря 
рк, общественные советы по 
национальной истории при 
акимах областей и городов, 
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как координаторов совместных 
усилий  властей и ученых. 
Это дало   бы мощный толчок 
развитию исследовательских 
инициатив на местах. 

Нет согласованности 
действий казахстанских уче-
ных, занимающихся иссле-
дованиями по всемирной 
истории. сложности возникают 
при написании учебников, 
учебных изданий по древне-
му, средневековому периоду 
истории, Новому времени, 
Новейшей истории. обучение 
по посторонним, чужим 
учебникам не отвечает общей 
образовательной концепции 
единого мировозреченского им-
ператива исторической памяти 
и формирования исторического 
сознания. Пилотным решением 
может стать создание, на 
базе одного из ведущих 
вузов казахстана, научно-
организационного центра. в 
последствии – на этой основе 
видится вполне оправданным 
открытие Нии по всеобщей 
истории.

марксистко-ленинская трак-
товка – что творцом истории 
выступает народ – вполне 
оправдана. однако историю 
вкупе «пишут» народ, личность – 
лидер, и геополитика региона. 

как материалистический, 
идеалистический, формаци-
онный, цивилизационный, так и 
другие подходы при освещении 
исторической картины прош-

лого имеют право на свое 
существование. Но мы полагаем, 
что объективное и непредвзятое 
изучение   истории возможно 
в том случае, когда анализ его 
основан на балансе единой 
траектории методологических 
векторов  трех компонентов клио: 
исторической миссии народа, 
роли личности в истории и 
геополитическом факторе. толь-
ко в этом случае отечественная 
история будет ориентирована на 
новое содержание. 

Пройденный нашим народом 
исторический путь объясняет 
современные императивы его 
общественного сознания. дух 
комплиментарности, идеология 
толерантности - уже на 
протяжении не одного столетия, 
стали визитной карточкой 
звеньев нациестроительства. 
роль личности в истории 
соотносилась в сознании 
народа с определяющими 
идеологемами ответов на вызовы 
времени, как регулятора    и 
системообразующей составной в 
коэволюции событий прошлого 
и настоящего, в дихотомичности  
связи их с будущим.

хочется подчеркнуть, что 
именно сегодня есть возможности 
популяризации исторического 
знания, возвращения исто-
рии ключевой роли как 
мировозренческого механизма 
в строительстве государства. 
По примеру недавно открытых 
казахстанских телеканалов 
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«Білім» и «мәдениет», почему 
бы не открыть и исторический 
телеканал, как это есть в 
других странах,    в том чис-
ле и странах сНг? тут бы 
освещались инновации в 
исторической науке, которых 
ныне немало, знаниевая база 
источников – архивы и музейные 
экспонаты, книгохранилища, 
творческий процесс лаборатории 
историка-исследователя и 
т.д. Перспективным видится 
инициирование альтернативных 
форм поощрений для 
лучших исторических трудов 
отечественных исследователей, 
что могло бы получить развитие 

через поддержку со стороны 
комитета науки моН рк – 
«лучшая монография», «лучшее 
открытие», «лучшая статья», 
«лучший ученый», «ученый 
года», «лучший учебник», 
что только бы способствовало 
повышению статуса ученого 
через резонансные механизмы 
общественного сознания.

тәуелсіздік пен тарих 
– тамырлас. тәуелсіздіксіз  
тарих оңалмайды,  тарихсыз 
тәуелсіздіктің қадір-қасиеті 
ашылмайды. ендеше біздер, 
тарихшылар, ұлы міндетке сай 
еңбек етейік. 
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 Ә.х. марғұлан атындағы 
археология институты тәуелсіз 
Қазақстанның құрдасы бола 
отырып, республикадағы ар-
хеология ғылымын басты 
үйлестіруші ретінде жиырма 
жылдан астам уакытта шы-
ғармашылық және жасампаз 
жолды лайықты жүріп өтті. 

институтының құрылуы 
кездейсоқтық емес. оның 
қалыптасуы соғыстан соңғы 
жылдары Қазақ кср Ғылым 
академиясының құрамында 
қалыптасқан Ш.Ш. уәлиханов 
атындағы тарих, археология 
және этнография институты 
қабырғасында басталды.

Өтпелі кезең мен бұ-
рынғы одақтық республика 
экономикасының күйреуіне 
байланысты тәуелсіздіктің ал-
ғашқы жылдарындағы қиын-
шылықтар археология ғылымы 
қалыптасуының алғашқы ке-
зеңіне әсер етті. Бұрынғы 
ғылыми байланыстар жоға-
лып, одақтас республикалар-
дың кітапханаларында, мұрағат 
қорларында жұмыс істеу 
қиындады. дегенмен де, да-

Б.А. Байтанаев

Ә.х. Марғұлан атындағы археология институтының 
директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор 

ТӘУЕЛСІЗДІК КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 
АРхЕОЛОГИЯСЫ: ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ЖӘНЕ 

БОЛАШАҒЫ
  

лалық археологиялық жұмыс-
тарды қаржыландырудың жоқ-
тығы тәуелсіз мемлекеттер 
достастығы  археологиялық 
топтарының өзара қарым-
қатынасына әсер ете алмады. 
керісінше,  жаңа мүмкіндіктер 
мен жаңа ғылыми байланыстар 
пайда болды.

Қазақстанға алыс және жа-
қын шетел ғалымдары мен экс-
педициялары бет бұра бастады. 
Бұған тоқсаныншы жылдарда-
ғы Қазақ-орыс, Қазақ-американ, 
Қазақ-француз экспедициялары 
жарқын мысал бола алады. 

1992 жылдан бастап 
Қазақстан-ресей экспедициясы 
құрылып, халықаралық «ежелгі 
адам палеоэкологиясы және ев-
роазиялық материктің алғашқы 
игерілуі» атты бағдарламаны іске 
асыру үшін россия мен Қазақстан 
аумағында біріккен жұмыстар 
жүргізді. 

1993 жылы Қазақстандағы 
тасқа салынған бейнелерді 
зерттеу бойынша Қазақ - 
француз экспедициясы құрылып, 
оның құрамына  археология 
институты, «Қазқайтажаңғырту» 

удк 902/904(574)
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институты және Францияның 
Ұлттық ғылыми зерттеу орталы-
ғы  мамандары енді. 

1997 жылы институтта 
алтайдың ежелгі көшпелілер 
мәдениетін зерттеуіне арнал-
ған халыкаралық экспедиция 
құрылып, құрамына  Франция-
ның орталық азиядағы 
археологиялық миссиясы, ита-
лияның лигабуе ғылыми-зерттеу 
орталығының  қызметкерлері 
және россия, италия, Швеция 
ғылыми ұйымдарының өкілде-
рі енеді. Бул экспедицияның 
жумыстары Берел қорымында 
болып үлкен нәтижелерге жетті.

Қазақстан археологтары үшін 
1998 жыл ерекше із қалдырды. 

Бұл жыл   Қазақстан рес-
публикасы Президенті Жар-
лығымен Ұлттық тарих жылы 
болып белгіленді. осы жылы 
мемлекеттік «Ұлы Жібек 
жолының тарихи орталықтарын 
қайта өрлету, сақтау және түркі 
тілдес мемлекеттердің мәдени 
мұрасы даму жалғастығы 
және туристік инфрақұрылы-
мын құру» бағдарламасы бе-
кітілді. Бағдарлама Ұлы Жібек 
жолының Қазақстандық бөлігін-
де орналасқан 30 ескерткіште 
зерттеу жұмысын жүргізу, 
консервациялау, мұражайланды-
ру және қалпына келтіру секілді 
іс-шаралар кешенінен тұрады.

тоқсаныншы жылдардың 
өтпелі кезеңіндегі қаржылық 
қиындықтарға қарамастан 
оңтүстік Қазақстан кешенді 

археологиялық экспедициясы, 
орталық Қазақстан архео-
логиялық экспедициясы, Жеті-
су кешенді археологиялық 
экспедициясы, Батыс Қазақстан 
археологиялық экспедициясы, 
солтүстік Қазақстан археоло-
гиялық экспедициясы, сарыарқа 
археологиялық экспедициясы 
қыруар жұмыстар атқарды.

2004 жылдан бері Қазақстан 
археологиясы қазіргі күнге дейін 
жалғасып жатқан дамудың жаңа 
қарқынына ие болды. Қазақстанда 
бүкіл әлемде теңдесі жоқ «мәде-
ни мұра» бағдарламасы іске 
асуда. 

Бағдарламаның алғашқы 
кезеңі 2004-2006 жж. іске асты, 
екінші кезеңі -2007-2009 жж., 
үшінші кезеңі  2010 жылдан 
2012 жылга дейін жүргізілді. 
осы жұмыстар нәтижесінде тас 
дәуірінен соңғы орта ғасырға 
дейінгі кезеңді қамтитын 
қыруар археологиялық ма-
териал жинақталды, ал бұл 
материалдарды ғылыми ұғыну 
үшін бірнеше онжылдықтар 
керек болатыны сөзсіз. 

осылайша, тәуелсіздік кезін-
дегі Қазақстан археологиясы 
дамудың лайықты жолын 
жүріп өтті. 1991 жылдан 
1997 жылға дейінгі уақытты 
-  нарықтық экономиканың жа-
ңа жағдайларына бейімделу 
кезеңі деп атасақ, 1997 жылдан 
2004 жылға дейінгі кезең - 
тұрақтылық кезеңі, ал  Қазақстан 
республикасының экономика-
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лық дамуы  және «мәдени мұра» 
бағдарламасы нәтижесінде 2004 
жылдан бастап бүгінге дейінгі 
уақытты археология ғылымы 
саласынын - даму кезеңі деп атай 
аламыз.   

«Қазақстан -2050» стратегия-
сында көрсетілгендей негізгі 
мақсатқа қол жеткізу үшін 
Қазақстан  тарихын тереңнен 
зерттеу бүгінгі күннің өзекті 
тақырыбы болып отыр. 

Қазақ ұлтының этногенезі 
мәселесі ғасырлар қойнауында 
жатқан тарихи жәдігерлерді ашу,  
шет елдердегі мұрағаттар мен 
ғылыми орталықтарында қазақ 
тарихына байланысты зерттеулер 
жүргізу. 

Бүгінгі көтеріліп отырған 
мәселелер Қазақстан археология 
ғылымының негізгі іргелі зерттеу  
бағыттарына сай келеді, олар: 

- тас дәуірінде Қазақстан 
аумағында алғашқы қоғамдық 
адамдардың таралып орналасуы,  
антропогенез мәселелерін жетіл-
діріп дамыту;

- археологиялық деректер 
бойынша қазақ этногенезін 
зерттеу;

- көшпенділікті, ежелгі және 
орта ғасырдағы кенттену, көшпелі 
және отырықшы тайпалардың 
өзара байланысын зерттеу;

- археология, ежелгі өнер, 
және сәулет өнері ескерткіштерін 
зерттеу. 

орта ғасыр мен ежелгі 
дәуірдегі көшпелілер мәдениеті 
мен отырықшылық өркениеттің 
өзара байланысын, оның ішінде 

Қазақстанның протоқала өрке-
ниетінің алғашқы кезеңі туралы 
мәселені зерттеу; 

мұсылман мәдени кеңіс-
тігінің бір бөлігі ретінде дамыған 
орта ғасыр кезеңіндегі X-                   
XVIII ғғ. қазақстан қалалары мә-
дениеті зерттеудегі археология 
рөлі; евразия тарихында маңызды  
роль ойнаған  ірі этностардың бі-
рі – түркі халықтарының ғылы-
ми тарихын жазу». 

осы бағыттарда қазақтың 
ұлттық тарихын қарастырғанда 
шындығында да     хҮ қазақ 
хандығы кезеңіне дейінгі 
тарихымыздың қазақ ұлтына 
тікелей қатысы жоқ деген 
пікірді жоққа шығару үшін, 
тарихымыздың хронологиялық 
шеңберін ашу үшін археологтар 
еліміздің барлық аймақтарында 
зерттеулер жүргізуі тиіс. 

Қазақтың ұлттық тарихын 
ашу оның ішінде қазақ халқының 
этногенезін терең зерттеу үшін 
бірінші кезекте  салааралық 
ғылыми жұмыстарды нығай-
туымыз қажет. 

мысалы антропология 
ғылымы бүгінгі таңда елімізде  
дұрыс жолға қойылмай отыр. оған 
себеп Қазақстанда антрополог 
мамандар дайындайтын оқу 
орны және антрополог  мамандар 
жоқ. сол себепті жоғарғы оқу 
орындарымен байланыса отырып 
антропологиялық зертханалар 
ашу, білікті мамандар дайындау  
маңызды  мәселелердің бірі. 

тек қана антрополгия 
ғылымы аясында біз қазақ 
халқының этногенезін толық 
қамтып зерттей аламыз. оған 
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қазақ археологтарының зерттеу 
нәтижелерінде табылған көп-
теген кранеологиялық мате-
риалдарынан құрылған қорлар 
негіз бола алады. 

одной из проблем совре-
менной казахстанской архео-
логической науки - это от-
сутствие междисциплинарных 
исследований в области датиро-
вок артефактов. сейчас мировая 
археологическая наука далеко 
ушла вперед по датировкам 
естественно научными методами. 
лаборатории сШа, германии, 
англии, японии и мн. других 
развитых стран определяют 
с большой точность возраст 
археологических предметов, 
применяя различные методики и 
технологии. в советское время 
казахстан был далек от этих 
проблем, так как  лаборатории, 
проводившие датировки ес-
тественно-научными методами, 
находились в россии и там же 
остались после развала союза. 
в то же время в казахстане 
имеется ряд  лабораторий в 
составах Нии и университетов 
в городах алматы, караганда, 
усть-каменогорск, Шымкент 
с уникальным современным 
дорогостоящим оборудованием, 
которые могли бы проводить 
естественно-научными методами 
исследования по датировкам 
артефактов. Но в этих 
лабораториях нет специалистов 
и соответствующих методик 
по данному профилю науки. 

Назрела необходимость создания 
в казахстане лаборатории по 
археологическим датировкам, 
которые со временем могли бы 
стать ведущими в Центрально-
азиатском регионе. для этого 
нужно отправить на стажировку 
в зарубежные страны из 
казахстанских лабораторий на-
ших специалистов для изучения 
методик по датировкам и на 
основе мирового опыта создавать 
свои методы.

археологические исследо-
вания это не только раскопки 
и публикация артефактов, 
это и проблемы сохранения 
и использования объектов 
историко-культурного насле-
дия. археологические памят-
ники являются основой в 
формировании туристического 
кластера казахстана, и это в свою 
очередь зависит от правильной 
консервации и музеефика-
ции открытых памятников 
археологии. мы должны 
четко уяснить, что туризм не 
может развиться без должной 
инфраструктуры, где главное 
место занимают презентабель-
ные объекты туризма в виде 
памятников истории и культуры.  
музеефикация же памятников 
археологии казахстана усложне-
на климатическими условиями 
и сложностью консервации 
строительных материалов, ко-
торые, в основном,  состоят из 
обычной глины.

к сожалению, и в этом у нас 
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есть проблемы, связанные, в 
первую очередь, с отсутствием 
квалифицированных кадров - 
реставраторов-музееведов, ар-
хитекторов-реставраторов и не-
обходимых методик. Поэтому 
необходимо создать в казахста-
не соответствующие учебно-
методические учреждения 
по подготовке специалистов 
в области археологической 
консервации, реставрации, 
музеефикации и изучению 
соответствующих методик рес-
таврационных работ. для этого 
необходимо направить для 
обучения в зарубежные  ведущие 
научные учреждения и музеи 
казахстанских специалистов, 
где они получат мировой опыт 
и новые знания по методике 
консервации, реставрации и 
музеефикации археологических 
объектов.

Бурный экономический 
рост казахстана в эпоху 
независимости, грандиозные 
стройки, народнохозяйственное 
освоение залежных земель 
обнажили проблему, связанную 
с сохранением памятников 
историко-культурного наследия.

сегодня в казахстане в ходе 
освоения его огромной террито-
рии ежегодно уничтожается мас-
са археологических памятников. 
Это, в первую очередь, происхо-
дит по причине несоблюдения, а 
порой открытого игнорирования 
отдельными лицами Закона рк 
«об охране и использовании 

историко-культурного наследия». 
в 2007 году в данный 

закон была внесена поправка, в 
которой говорится, что до отвода 
земельного участка должны 
проводиться исследования по 
выявлению объектов историко-
культурного наследия. однако 
закон на местах не всегда 
соблюдается, и мы имеем массу 
примеров в различных областях 
казахстана, когда памятники 
археологии с прилегающей 
территорией без согласования 
с уполномоченным органом и 
предварительного исследования 
были переданы в частную 
собственность или уничтожены 
при строительстве. к тому же в 
казахстане имеются реальные 
свидетельства работ черных 
археологов.

к примеру, знаменитый 
курган иссык, где был найден 
в 1969 году «Золотой человек», 
элементы одежды которого 
вошли в символику независимо-
го казахстана, изучался не в 
рамках отраслевой программы 
министерства. он исследовался в 
период строительства и в рамках 
аварийных археологических 
охранных работ. 

то же самое можно сказать 
о двух открытиях, сделанных 
совсем недавно специалиста-
ми института археологии им. 
а.х. маргулана. одно в селе 
сайрам Южно-казахстанской 
области, на месте остановленно-
го археологами строительства 
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торгового центра, было найдено 
два клада средневекового перио-
да с серебряными монетами и 
золотыми изделиями. монетный 
клад является самым крупным 
за всю историю археологии 
казахстана и состоит из более 
2600 серебряных чрезвычайно 
редких монет. изучение данно-
го клада позволит ответить 
на ряд отраслевых проблем, 
связанных с изучением истории 
производственно- экономичес-
ких отношений средневекового 
казахстана.    клад золотых 
изделий имеет высокую 
художественную ценность, и 
это первая находка, сделанная 
археологами на средневековом 
городище в конкретном 
культурном слое памятника.

другое открытие было 
сделано на прошлой неделе в 
уржарском районе восточно-
казахстанской области в одном 
из курганов, оказавшемся в 
зоне реконструкции автодороги 
таскескен – Бакты. Под насыпью 
кургана  в каменном саркофаге  
под массивными гранитными 
плитами     находились в    нетро-
нутом виде останки 
молодой женщины знатного 
происхождения. Наибольшую 
ценность представляет ос-
троконечный золотой головной 
убор, богато украшенный 
растительными узорами и 
зооморфным орнаментом. 
головной убор имеет также 
стреловидные навершия, ук-

рашенные спиралью из золотой 
проволоки.  По форме и ор-
наментальному воплощению  
находка напоминает народные 
казахские женские головные 
уборы саукеле. Похожая находка 
в казахстане известна лишь в 
знаменитом  иссыкском кур-
гане. Эти открытия сделаны 
также в рамках аварийных ар-
хеологических охранных работ 
в зоне строительства. Ценность 
этих находок заключается в том, 
что они дошли до нас в своем 
первозданном виде, в нетронутом 
состоянии и дают возможность 
изучать этнокультурные процес-
сы древнего и средневекового 
казахстана. мы надеемся, что дан-
ные находки найдут достойное 
место Национальном музее рк, 
строящемся в г. астана. 

исходя из этого, считаем, 
что прикладная археология 
казахстана, в первую очередь, 
должна направить свои усилия 
на исследование разрушающих-
ся памятников, над которыми 
нависла угроза полного 
уничтожения при строительстве 
или хозяйственном освоении 
земли.  историки казахстана 
на местах должны проявлять 
всемерное усилие по сохранению 
нашего культурного наследия 
совместно с представителями 
уполномоченного органа 
по сохранению памятников 
археологии. 

роль же института архе-
ологии им. а.х. маргулана, 
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как головного учреждения в 
республике, в этом случае дол-
жна быть координационной и 
рекомендательной.

решения проблем сохране-
ния историко-культурного нас-
ледия немыслимы без создания 
специальной законодательной 
базы. Поэтому в настоящее 
время назрела необходимость 
в индицировании  в казахстане 
специального Закона рк «об 
археологическом наследии». 
Подобные Законы уже успешно 
реализуются на постсоветском 
пространстве в республиках 
молдова, украина, узбекистан 
и в странах Балтии. в этом 
должны оказать практическую 

и консультативную роль 
казахстанские археологи. 

Для казахстанских истори-
ков наступила счастливая пора. 
Независимость дает нам широ-
кие возможности достоверного 
и правдивого изучения истории 
нашего государства. «страте-
гия «казахстан-2050» ставит  
для нас новые ориентиры и 
перспективы, в ином, более 
остром ракурсе предсталять 
древнюю и средневековую 
историю казахстана, без 
идеологических заклинаний в 
свете «судьбоносных» решений 
центральной власти, каким был 
ранее советский союз.
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Аннотация

мақаланың негізгі арқауы 5-6 маусымда өткен  Қа зақ-
стан республикасының ұлт тық тарихын зерделеу жөніндегі 
ведомствоаралық жұмыс то бы ның кеңейтілген отырысы және 
мемлекет тарихы институтында еліміздің тарихшы ғалымдары 
өкілдерінің жиналысында айтылған, талқыланған мәселелер мен 
отан тарихын әрі қарай зерттеу мен оқытудың өзекті проблемалары-
на арналған.

Түйін сөздер: тарихи сана, методология, теориялық-әдістеме-
лік, тарихнама, деректану, ұлттық тарихнама, тұжырымдама, 
инфроқұрылым, ұлттық кеңес, тарихи дерек, дәстүрлі тарихи таным.

З.О. Дүкенбаева

Мемлекет тарихы институты Деректану, тарихнама 
және Отан тарихы бөлімінің бас ғылыми қызметкері, 

тарих ғылымдарының докторы, профессор

ҰЛТ ТАРИхЫНЫҢ КЕЛЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарынан бастап, тарихи 
білім беруді дамыту, тарихи 
сананы қалыптастыру, тарих 
ғылымын жетілдіру Қазақстан 
республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың көреген 
саясатының басым бағыттары-
ның бірі болатын. тәуелсіздік 
тарихының методологиясын, 
басты-басты ұстанымдарын 
қалыптастыруда елбасының 
бастамасымен жүзеге асқан ірі 
саяси оқиғалар ел тарихында 
жаңа кезеңдерге негіз болды. 

Бүгінгі таңда ұлт тарихын 
ұлықтаудың теориялық-әдіс-
темелік мәселелері, отандық 
деректану, тарихнама және 
зерттеу әдістері бойынша 

жүйелі жазылған қомақты 
еңбектердің тапшылығы тарих 
ғылымындағы кешенді ізде-
ністерді зерделеуге бастайтын 
күрделі мәселелердің бірі болып 
отыр. осы орайда, аталған 
мәселелердің түйінін тарқату 
мақсатында астана қаласында 
Ұлттық тарихын зерделеу 
жөніндегі ведомствоаралық 
жұмыс тобының кеңейтілген 
отырысы өтті. аталмыш жиын-
ды  Қр     мемлекеттік       хатшы 
м.м. тәжиннің отан тарихын әрі 
қарай зерттеу мен оқытудың өзекті 
проблемаларына арналды. Бұл 
жиылыс Қазақстанның тарих 
ғылымы үшін үлкен серпіліс, 
әрі тарихи оқиғаға куә болды. 
Мемлекеттік хатшы М.М. Тә-

удк  94(574)
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жиннің: «...Соңғы жылдары 
Елбасы Н.Ә. Назарбаев қа-
лыптасқан мемлекетіміздің 
тарихын бүгіннен бастап 
қағазға түсіру, оны жүйелеп, 
зерделеу міндетін алға 
шығарды. Сол арқылы жаңа 
қазақстандық патриотизмді 
қалыптастыру мақсаты 
көзделді. Еліміздің тарихи   
санасын қалыптастыру, ең 
алдымен күнделікті маңызды 
оқиғаларды хатқа тізіп, елдікті 
насихаттаудан басталады. 
Сондықтан бізге түсінікті 
тілде жазылған ұлттық тарих 
керек...» - деуінің өзінде үлкен 
мән бар. Тәуелсіздік жылдары 
Қазақстан Республикасында 
тарихи сананы қалыптастыру 
тұжырымдамасы бекітілді, осы 
тұжырымдаманың негізінде: 
«Тарихи білімнің негізгі 
басымдықтары», «Тарих ғы-
лымының проблемалары», 
«Тарихи білім беру мен ағарту 
ісінің келешегі» сияқты басты 
бағыттар қамтылынды. Ата 
тарихымыздың бұрмаланған 
беттеріне қоғамдастық ғылым 
жолындағы ғылыми әлеует-
тер өкілдері де айтарлықтай 
іргелі ізденістер жүргізді. Бас-
талынған іргелі мәселелерге 
мемлекет тарапынан қолдау 
көрсетіліп, «Мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасын 
алға тартты. «мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасы 
тарихи таным көкжиегін 
мейлінше кеңейткенін айтпай 

кету мүмкін емес. Жарияланып 
жатқан зерттеулердің көптігі 
соншалық, ғылыми-ақпараттық 
тасқынға ілесе алмаудамыз. Бұл 
үдеріс алдағы уақытта артпаса, 
бәсеңдемейтіні айдан анық. 
Қазіргі кезде қазақ тарихын 
зерделеуде қандай проблемалар 
бар, болса оларды шешудің 
жолдары қандай деген келелі 
пікір-алмасуда ең алдымен отан 
тарихын зерттеушілерді ғылыми 
танымның бұрын-соңды қол жет-
пеген биігіне бастайтын, яғни 
жаңа методологиялық негізді, 
тұжырымдар мен ұстанымдарды 
түзетін басымдықтарға жол аш-
қан жөн. методология түзелмей, 
ғылыми нәтижелер жаңармайды. 
Әлемдік тарихи ақыл-ойдың 
үздік жетістіктерімен суғарылған 
жаңа методология Қазақстан 
тарихын адамзат өркениетінің 
құрамдас бөлігі ретінде дә-
йектей отырып, оның табиғи-
географиялық, геосаяси, ұлттық, 
мемлекеттік, рухани, т.б. өзіндік 
ерекшеліктері  мен болмыс-біті-
мін зерделейтін әлеуетке ие бо-
луы керек. сонымен қатар, бірін-
ші кезекте, ұлт тарихының зерт-
теу  методологиясын жетілдіру 
негізінде тәуелсіздік тарихының 
методологиясын, басты-басты 
ұстанымдарын қалыптастыруда 
елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
үлесін жан-жақты пайымдау. 
екінші іргелі мәселе – тәуелсіз 
Қазақстанның дербес мемлекет 
ретінде қалыптасу кезеңдерін 
толыққанды қарастыру. Үшін-
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шіден, қоғамтанушы-ғалымдар 
арасында ең өткір тұрған 
мәселе – ұлттық тарихты оқы-
ту. Қазақстанда қалыптасқан 
тарихи білім мен ғылымның 
дамуындағы негізгі нәтижелерді 
кешенді түрде қарастыру болып 
табылады.  ол үшін мынадай 
іргелі мәселелерге көңіл ау-
дарған жөн. Әсіресе, еліміздегі 
жоғарғы оқу орындарында 
тарих факультеттері мен ка-
федраларының құру барысын 
айқындау, сонымен қатар, оқу 
үрдісіндегі  материалдық-тех-
никалық базалық жағынан 
қамтамасыз етілуін көрсету, 
әсіресе, тарихшы мұғалімдерді 
даярлаудың әдістері мен не-
гізгі бағыттарын ашу, тарих 
ғылымында ғылыми-зерттеу 
инфроқұрылымының құрылуы 
мен ұйымдастыру барысын 
көрсете отыра, Қазақстанда 
тарихшы ғалым мамандарды 
даярлаудың жалпы және жеке 
ерекшелігін айқындау арқы-
лы тарихшылардың ғылыми-
зерттеу жұмыстарының маңы-
зы және нақты бағыттарын 
көрсету болып табылады. 
осыған орай, ұлт тарихының 
теориялық-методологиялық не-
гізгі бағыттарына осы заман-
дағы дәстүрлі принциптері: 
тарихилық, жан-жақтылық, 
шынайылық, логикалық жалпы 
ғылыми заңдылық, жүйелілік, 
тарихи салыстырмалық және 
т.б. әдістерінің          қолданылу 
жүйелілігін  жоғары оқу 

орындарының тарих факуль-
теттерінің оқу үрдісінде, сондай-
ақ тарих ғылымына қатысты 
жазылатын еңбектер мен оқу 
құралдарын жазуда басшылыққа 
алынып отырса нұр үстіне нұр 
болар еді. 

Әр уақытта да ғылым 
пікір алмасу арқылы дамиды. 
сондықтан, бүгінгі егеменді 
еліміздің елдігін айқындауда 
сөз жоқ, ұлтқа тарих керек. оны 
дәлелдеп отырудың қажеті жоқ. 
Бірақ, XXI ғасырға қандай тарих 
керек? ол жан-жақты, жүйелі, 
шынайы, ғылымға негізделген 
тарих болуы қажет. Ұзақ 
уақыт бойы ауызша айтылған 
тарихқа қанағаттанып келдік. 
ал, тарихтың ғылыми-деректік 
тұжырымға көшкеніне біраз 
болды. осыған орай, қазіргі XXI 
ғасыр да, ұлт та бізден жазба 
тарихты талап етіп отыр. 

екіншіден,    ғылыми    тарих
та керек. сөз жоқ, тарих бар-
лық уақытта да мүмкіндігін-
ше жазылды. Өз кезегінде 
мінберден сөз алған мемле-
кет тарихы институтының 
директоры, елімізге белгілі 
қоғам қайраткері, тарихшы 
ғалым, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Бүркітбай 
Ғелманұлы аяған: «...Қазақстан 
тарихын оқыту мен зерттеуде 
олқылықтардың жеткілікті еке-
нін қынжылыспен атай отыра, 
ғалымдар тарапынан Қазақстан 
тарихының теориялық-әдіс-
темелік мәселелері, отандық 
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деректану, тарихнама және 
зерттеу әдістері бойынша жүйе-
лі жазылған қомақты еңбектер 
тапшылығы көрініп тұр. Әрине, 
Қазақстан тарихының жекеле-
ген проб лемаларына байланыс-
ты теориялық-әдіснамалық 
ғылыми мақалалар  мен шағын 
оқу құралын жазған авторлар 
кездеседі. Бірақ, бұл ізденістер 
қоғам сұранысын толық 
қамтамасыз ете алмай отыр...- 
дей келе, ғалым  Қазақстан тари-
хынан теориялық-әдіснамалық 
еңбектер, нұсқаулықтар және оқу 
құралдарын жазуды күн тәртібіне 
қою қажеттігін алға тартты. 
отандық тарих ғылымындағы 
басты кемшіліктің бірі - 
методологиялық кемшілік еке-
нін де атады. «методологиялық, 
теориялық мәселелерді анықтап 
алмай, басқа ғылымдар сияқты, 
тарих ғылымының да өз 
дәрежесінде дамуы мүмкін емес. 
Қазақстан тарих ғылымының 
міндеті, функциясы не болуы 
керек? алдымен, осыны анық-
тап алуға тиіспіз. ең басты 
методологиялық проблема – осы. 

Қазақстан тарихы ғылы-
мының міндеті – қазақ ұлтының 
тарихын зерттеу болуы керек», -  
дейді - Б.Ғ. аяған.  Іргесін бекітіп, 
ірілігін танытқан мемлекеттің 
бастауы басынан бастап, қилы 
кезеңдерді түбінен қопара 
түгендеп, ақ-қарасын анықтап, 
барын асырып жібермей, кемін 
бүгіп қалмай айтып, ақиқатты 
аттамай, жоқтан бар жасамай 

таразы басында теңестіріп, 
бүгінгі тыныс-тіршілікпен ұш-
тастырып ата тарихтан асыл 
қазына қалыптастыру, соны 
кейінгі ұрпаққа үлгі етіп, осы 
дәстүрді жалғастыра бер деу, 
алдыңғы толқынның парызы да 
қарызы [1, 17 Б.]. 

елбасының ұлттың тарихи 
санасын қалыптастыру жөніндегі 
тапсырмасына орай мемлекеттік 
хатшы марат тәжиннің ұлттық 
тарихты нақтылау, жаңғырту 
және дамыту туралы айтылған 
сөзі қазақтың тарихшы ғалым-
дарына бір серпіліс, рухани қуат 
беретіні ақиқат. кез - келген ұлт 
пен ұлыстың өз тарихын білмеуі 
қатер, ол бей қамдық асқынса 
құрдымға бастайды. «есі кірген 
ел ескісін іздейді» деген аталы 
сөз – шындық. Бұл тәуелсіздіктің 
арқасы. міне, осындай елдіктің 
арқасында  алқалы топтың 
алдында мазмұнды баяндама 
жасаған мемлекеттік хатшының   
халықтық дүниетанымды қа-
лыптастыруды қозғауы, қазақ 
елінің қадір-қасиетін, төрткүл 
дүниеге түгел даңқы жеткен биік 
абыройын сөз етті. ел тарихын 
ой қазанында қорытып жүрген 
ғалымдар да өз тұжырымдарын 
жұрт талқысына салды. сол ұлт 
руханияты жан-жақты әңгіме 
арқауына айналған басқосудағы 
өрісті ой туралы кәсіпқой 
тарихшылар да өз байлам-
пайымдарын ортаға салуда. 
Бұл жұмыс билік пен қоғам 
назарында. соған сәйкес оған 
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тың серпін беру, жаңа бағыттары 
мен жолдарын айқындау маңыз-
ды мәселе. 5-6 маусымда өткен 
Қазақстан республикасының 
ұлттық тарихын зерделеу 
жөніндегі ведомствоаралық 
жұмыс тобының кеңейтілген 
отырысында және мемлекет 
тарихы институтында еліміздің 
тарихшы ғалымдары өкілдерінің 
жиналысында айтылған, тал-
қыланған мәселелер осыған 
дәлел.

Ұлттық     сананы        қалып-
тастыру тарихи білім беру-
ге байланысты. 1995 жы-
лы Президент Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың тап-
сырмасымен «Қазақстанда 
тарихи сананы қалыптастыру 
тұжырымдамасы» жасалып, 
мемлекеттік саясат жөніндегі 
Ұлттық кеңесте бекітілген. со-
нан бергі атқарылған ауқымды 
жұмыстардың ішіндегі бір төбесі 
«мәдени мұра» бағдарламасы 
аясында атқарылған іс-шаралар 
ұшан-теңіз. дегенмен, уақыт 
бір орында тұрмайды. тәуелсіз 
Қазақстан мемлекетінің өр-
кендеу стратегиясына сәйкес, 
жаһандану үдерісі туындатқан 
жаңа белестерге көтерілу, 
жаңа сындарға төтеп беру 
мәселелері ұлттың тари-
хи санасын қалыптастыруда 
уақыт күттірмейді, керісінше  
жалғастыруды талап етуде. 
Шындығында, соңғы екі жыл 
бойы жоғары оқу орындарында 
Қазақстан тарихын оқыту 

бағдарламасын қысқарту, 
тіптен алып тастау туралы 
қозғалып жүрген пікірлер 
көпшілікті алаңдатқаны рас. 
мына кеңейтілген отырыста 
мемлекеттік хатшы марат 
тәжиннің өте терең, ұлттың 
тарихи санасын қалыптастыру 
жұмысын жалғастыруға бай-
ланысты шараларды айқында-
ған маңызды да байыпты баян-
дамасы тарихшылар қауымы 
ғана емес, барша жұртшылықты 
алаңдатқан күдіктерді сейілтіп, 
оқытушылар мен ғалымдарға, 
жалпы қоғамтанушыларға жаңа 
серпіліс беріп, қанаттандырды 
десек, артық айтылмаған болар 
еді. Бұл мәселені жан-жақты 
талқылап, нақты іске көшу 
кезек күттірмейді. Қазір жұмыс 
топтары қызу қарқынмен іске 
кірісті деуге болады. олар – 
оқулықтарға қойылатын та-
лаптарды орындай білу, білім 
стандарттарын қоғамның бүгінгі 
қажеттілігі өлшемімен қайта 
жасау, жоғары оқу орындарында 
барлық мамандықтар бойынша 
Қазақстан тарихы пәнін нақты 
стандартқа сәйкес оқыту [2, 
34 Б.].  ал ғылыми-зерттеу 
жұмыстары ұлттық тарихи са-
наны қалыптастыру жобасына 
сай қатарлас жүргізіле беруі 
қажет. тарихтың терең зертте-
луі – елдіктің, отаншылдықтың 
белгісі. Қазақ тарихы өркендеп 
өссе, ұлттың рухы өрлейді. 
астанадағы алқалы жиын – біз 
үшін, тарихшылар қауымдастығы 
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үшін үлкен абырой! 
тарихтағы адам, ұлт және 

мемлекет факторын оң пайым-
дау өркениеттік ілгерілеу мен 
іркілістегі Қазақстан орнын 
лайықты анықтауға шылбыр 
ұстатады [3, 121 Б.]. адамзат 
баласының тәжірибесі тарихи 
ахуалға қарай аз халықтан да 
әлемдік тұлға шығатынын, көп 
халықтың да жаңсақ басуға ба-
ратынын айғақтап отыр. интел-
лектуалдық ізденісті серік еткен, 
бәсекеге қабілетті қоғамның 
тарихқа қосары да, тарихтан 
алары да мол болмақ. кез - келген 
дамудың мазмұны мен нәтижесі 
жалғас-тық пен сабақтастықта 
жатыр. Бұл қағида бұзылған жерде 
ілгерілеу болмайды. мыңдаған 
жылдар бойы желісі үзілмеген 
сабақтастық қара шаңырақты 
ұстап қалған қазақтарға ақыл 
мен қайратты, ыстық жүрек пен 
сабырды молынан дарытып, 
жүз жыл жоңғарлармен со-
ғысқанда, 260 жыл отарлау мен 
тоталитаризмнің қыспағында 
қалғанда дұшпанына жер бетінен 
жойып жіберуге мүмкіндік 
бергізбеді. Қазақ мың өліп, мың 
тірілді, ххІ ғасыр қарсаңында 
азаттыққа қол жеткізді. Ұрпақ 
сабақтастығын, яғни ұлы дала 
тарихына тән бірегейлікті сақтап 
қалған құдірет не десек, ол – 
ғасырлар бойы үздіксіз түзілген 
рухани-мәдени байлық, ол – 
қазақ әйелінің демографиялық 
тасқынды бәсеңдетпеген ерлігі. 
Бұлар қазақ этногенезі мен 

мемлекеттілігінің іргетасын 
қалады, қуатын арттырды. 
тарих – бәсекеге, сұрапыл 
сынаққа төтеп бергендердің      
алатын еншісі. отан тарихын 
зерттегенде әсте ұмытуға 
болмайтын методологиялық ұс-
таным адамдар іс-әрекетімен 
жасалатын тарихтың екі-ақ 
негізде өрбитініне қатысты. Бірі 
– табиғи-ырғақты тарихи үдеріс, 
екіншісі – отарлаған немесе өк-
тем сырт күштің тегеурінімен 
жасалатын тарих. Ұлы дала екеуін 
де бастан кешті. хVІІІ ғасырдың 
басына дейін қазақ жеріне келген 
қытай, араб, моңғол, жоңғар 
басқыншылары – бәрі сайын 
даланың табиғи-ырғақты тарихи 
үрдісін бұза алмады, қайта өздері 
қазақтанып кетті. орыс отарлауы 
да табиғи-ырғақты дамуды 
шайқалтқанмен, тамырын қиюға 
ғұмыры жетпеді. Ұлттың табиғи-
ырғақ ты дамуын күйреткен 
алапат кеңестік тоталитаризм 
саясатының негізінде қазақ 
жерінің біраз бөлігі талан-
таражға түсті, елі үшін еңіреген 
зиялылар атылды, қуғын-
далды, қазақ тілі бейшара халге 
ұрынды, аштық миллиондаған 
қандастарымыздың басын жұтты, 
демография бұзылды. ең ауыры 
– ұлттық жөргегінен жеріген, 
бөтеннің құндылықтарын қас-
терлеген, аты қазақ, заты бөлек 
ұрпақтар легінің өсіп шығуына 
жол ашты. Ұлттың тұтастығына, 
болашағына, мемлекет тағ-
дырына төнген қатердің 
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жиынтық көрінісінің куәгеріміз. 
осы орайда, бүгінгі ұлттық 
тарихымызға дағдарыс пен ір-
кілістен гөрі ізденіс, теориялық-
методологиялық жаңару, қайта 
өрлеу қажет. Қазіргі уақыт 
аралығында ата тарихымызды 
қайтадан зерделеуде ежелгі 
дәуірден тартып, астананың 
ауысуына дейінгі үдерістер 
жаңаша бағамдалып зерт-
телуде, бұрын-соңды қолға 
түспей келген дереккөздер 
жариялануда. «мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасы 
тарихи таным көкжиегін 
мейлінше кеңейткенін айтпай 
кету мүмкін емес. Жарияланып 
жатқан зерттеулердің көптігі 
соншалық, ғылыми-ақпараттық 
тасқынға ілесе алмаудамыз. Бұл 
үдеріс алдағы уақытта артпаса, 
бәсеңдемейтіні анық. демек, 
отан тарихынан, тарихнамасы 
мен деректанудан, археология-
сы мен этнологиясынан 
жазылған, жазылатын еңбек-
тердің методологиясын қара-
байырлықтан, эклектикадан, 
еліктегіштіктен қорғап, басты 
назарды тарихи заңдылықтар-
ды дәйектеуші өреге аударатын 
уақыт келді. Болашақтағы 
дайындалатын «Қазақстан 
тарихы»  оқулығында қазақ 
халқының тарихи қалыптасқан 
жерінің иесі, мемлекетті 
негіздеуші ұлт екендігін 
дәлелдей отыра, отан тари-
хының кезеңдерінің өзара 
байланыстылығын дәріптеу ар-

қылы, халқымыздың отарлыққа 
түсіп, бодандануының себептерін 
саралап, одан қазіргі ұрпақтың 
сабақ ала білуін көрсету, сол 
арқылы қазіргі көпұлтты 
Қазақстанның беріктігі мен 
қуаттылығының кепілі – оны 
мекендеп отырған барша ұлт 
өкілдерінің достығының тарихи 
мысалдарын көрсету арқылы 
«Қазақстандық патриотизмді»  
қалыптастыру.  Ұлттық құн-
дылықтарымыздың бірегей бағы-
тындағы елбасы Н.Ә. Назарбаев-
тың қазіргі Қазақстан тари-
хындағы орнына баға беру. 
Қазақстан өлкелерінің тарихына 
барынша назар аудара отырып, 
осы бағытқа арналған оқулықтар, 
ғылыми шығармалар дайындау-
ға аймақтағы  тарихшылардың 
біліми - ғылыми потенциалда-
рын ұйымдастыруды қолға 
алу бағытында жұмыс жасау. 
сонымен қатар, арнайы орта, 
жоғары  оқу орындарында  
міндетті түрде оқылатын  
«Өлкетану» пәнін енгізу арқылы 
ұлт тарихын ұлықтаудың ғы-
лыми арнасын кеңейте түсері 
даусыз. тарихтағы адам, ұлт 
және мемлекет факторын оң 
пайымдау өркениеттік ілгерілеу 
мен іркілістегі Қазақстан орнын 
лайықты анықтауға жағдай 
жасайды.  адамзат баласының 
тәжірибесі тарихи ахуалға қарай 
аз халықтан да әлемдік тұлға 
шығатынын, көп халықтың 
да жаңсақ басуға баратынын 
айғақтап отыр. интел лектуалдық 
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ізденісті серік еткен, бәсекеге 
қабілетті қоғамның тарихқа 
қосары да, тарихтан алары 
да мол болмақ. ойымызды 
қорытындылай келе, Қазақстанда 
қалыптасқан тарихи білім мен 

ғылымының дамуындағы негізгі 
нәтижелерді кешенді түрде 
қарастыру бағытында кәсіби 
тарихшылар қауымының сүбелі 
еңбектері таусылмайтын қазына 
болары анық.
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Деректану, тарихнама және Отан тарихы бөлімінің 

жетекші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының 
кандидаты

ОТАНДЫҚ ТАРИх ҒЫЛЫМЫН ДАМЫТУҒА 
ҚАТЫСТЫ ОЙ-пІКІРЛЕР

Аннотация 

мақалада қоғам өмірінде тарих ғылымының атқаратын әлеумет-
тік функциясы сөз болады. Қазақстан республикасының Президенті  
Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасына орай маусым айында респуб-
ликалық деңгейде өткізілген төл тарихты зерделеу жөніндегі ве-
домствоаралық жұмыс тобының кеңейтілген отырысында Қазақстан 
республикасы мемлекеттік хатшысы м.м. тәжиннің баяндамасынан 
туындайтын міндеттерді іске асыру жолындағы кейбір ұсыныстар 
көрсетілген.

Түйінді   сөздер:    отан тарихы, тарихи сана, ғылыми мониторинг, 
сапалы оқулықтар, деректерді жинақтау.

тарих ғылымы адамзат 
қоғамында әрқашан маңызды 
рөл атқарған. Қазіргі күнге 
дейін Қытай мен иранда тарих 
мемлекеттіліктің ажырамас 
бір бөлігі саналады. Бұл Ұлт 
тарихына құрметпен қараудың 
үлгісі. Берекет кәрібаев тарих-
саясат, идеология, әрі ғылым, 
сонымен қатар тәрбие мен білім 
құралы деп тұжырымдайды. 
Ғалымның «тарих-құдіретті иде-
ологиялық құрал, сондықтан 
тарихты зерттеуді ұйымдастыру 
мемлекеттің бақылауында және 
қамқорлығында болуы керек» 
деген ойы өте орынды пікір [1, 42 
Б.]. 

тәуелсіз Қазақстанда елба-

сымыз ұлт тарихын зерттеуге 
және оны оқытуға әрқашан 
жіті назар аударып отыратыны 
баршаға мәлім. Өйткені отандық 
тарих ғылымының әлеуметтік 
маңызды міндетінің бірі-ұлттық 
сананы қалыптастыру болып 
табылады. ал ұлттық санасы 
мықты халықтың болашағы зор. 

Бірнеше ғасырға созылған 
отаршылдық езгіден құтылып, 
тәуелсіздікке қол жеткізген 
ұлттың өз мемлекетін құрып 
нығайтатын өтпелі кезеңінде 
шынайы ұлттық тарихын танып 
білуге деген сұранысы күрт 
өсетіні тарихи заңдылық. Бұл 
қазіргі Қазақстан қоғамына да 
тән құбылыс.

удк 930.1(574)
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Біздің    отандық тарих ғылы-
мы ксро кезінде қалыптасты 
және ол ыдыраған соң дағдарыс-
қа түсті. осы тоқыраудан енді 
ғана бас көтеруде. тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарынан бастап 
елбасы отандық тарих ғылымын 
дамыту, жетілдіру мәселесін 
үнемі назарында ұстап, жетісті-
гін мадақтап, кемшілігін сынап 
отыруды назардан тыс қалдырған 
емес. Жаңа заман талаптарына 
сай ұлттық тарих ғылымы ал-
дында тұрған өрелі міндеттерді 
елбасы «тарих толқынында», 
«сындарлы он жыл», «Қазақстан 
жолы» еңбектерінде және ал-
қалы жиындарда сөйлеген 
сөздерінде бірнеше рет атап 
көрсеткен болатын. тарих 
ғылымы мен оны оқытудағы 
олқылықтарға тоқтала келіп, 
өткен жылғы «Қазақстанның 
әлеуметтік жаңғыртылуы: Жал-
пыға ортақ еңбек Қоғамына 
қарай 20 қадам» атты еңбегінде 
оқушылар мектептегі Қазақстан 
тарихы пәнін «зеріктірерлік», 
«қызықсыз», «бытысқан», - деп 
сынағаны есімізде [2]. Бұл тарих 
ғылымының даму деңгейі қандай 
болса, оның мектепте оқытыла-
тын пәні, оқулықтары да сондай 
деген ойға жетелейтіні анық.

оқулықтардағы кемшіліктер 
жыл сайынғы өткізілетін ҰБт 
кезінде қоғамдық пікір тудырып 
көрініс береді. мектепте оқу 
материалдары мен оқыту 
әдістері өзгергенімен тарихи 
фактілерге сүйену  өзгермейтіні 

белгілі. тарих оқулықтары 
авторлары тарапынан тек өз 
дәйегін дұрыс деп алға тарту 
да кездеседі. мектеп пәнінде 
тарихи оқиғаларға, тұлғалардың 
өмір сүрген     уақытына қатысты 
қарама-қайшылықты деректер, 
екіұшты пікірлер кездесетіндік-
тен мектеп түлектері тарапынан 
өкпе-реніш туғызатыны шын-
дық.

сондықтан тарих пәнінен 
оқулықтар жазғанда авторлар 
Бүркіт аяғанның тарих ғылымы-
на  математикалық дәлдікпен 
қарау керек деген орынды ұсы-
нысын ескергені жөн [3, 34 Б.].

Бұқаралық ақпарат құралда-
рында тарихи тақырыптарға 
қатысты әуесқой тарихшылар, 
ақын-жазушылар, журналистер 
тарапынан жазылатын даулы 
мақалаларға, пікірталастарға 
танымал тарихшы ғалымдар 
төрелік айтудан бой тартады. 
Бұл да тарихшы ғалымдарға 
деген республика азаматтарының 
өкпе-назын туғызып, тарих 
ғылымының беделіне көлеңке 
түсіреді. 

мемлекеттік                 хатшы 
м. тәжин 5 маусымда Қа-
зақстан республикасының 
ұлттық тарихты зерделеу 
жөніндегі жұмыс тобының 
кеңейтілген отырысында жа-
саған баяндамасында: «Біз-дің 
тарихнамамыз өзінің әдіснама-
лық және тілдік құрамын қатты 
өзгертуге тиіс. Қазақстанның та-
рих ғылымының алдында нақты 
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сынақ тұр, ол сынақтың жауабын 
табуға әбден-ақ болады» - деп 
көрсетті [4]. 

тарих ғылымы тәуелсіздікті 
нығайтуға қызмет етуі тиіс екені 
белгілі. таратып айтатын болсақ, 
ең алдымен Қазақстан тарихын 
тәуелсіздік тұғырынан, жаңаша 
тың көзқараспен зерделеп, жазу 
керек. ол үшін тарихшы ғалым-
дар тәуелсіздік алғанға дейін 
қолымыз жетпеген алыс және 
жақын шетел мұрағаттарында, 
мұражайларында, кітапхана-
ларында бар Қазақстан тарихына 
қатысты материалдарды тауып 
елге әкелуі керек. Бұл істе 
ілгерлеушілік бар. кезінде 
«мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында шетел-
дерден Қазақстан тарихына 
қатысты 5 мыңға жуық құнды 
деректер әкелінді, олар са-
раптамадан өткізілуде. алдағы 
уақытта шетелдік мұрағаттарға 
тағы да ғалымдар тобы жіберіле-
тін болады. тек жинақтал-
ған материалдар уақытында 
деректанулық сараптамадан 
өткізіліп, зерделеніп, ғылыми 
айналымға енгізіліп, жоғары 
және орта мектеп оқулықтарында 
көрініс табуы керек.

Қазақстанның шынайы 
тарихы осы сала бойынша 
жазылған еңбектер, оқулықтар 
мен оқу құралдары, ғылыми-
көпшілік кітаптар арқылы 
республика азамматтарының 
санасына сіңірілуі арқылы 
отансүйгіштік мақсатта қызмет 

етуге жұмылдырылуы керек. 
м. Қойгелдиев айтқандай та-
рих ғылымын халыққа жа-
қындатуымыз керек. отан та-
рихы тарихи сананы объективті 
позицияда қалыптастыруы тиіс. 

отандық тарих ғылымы 
әлем елдеріне Қазақстанды 
тарихи тамыры ғасырлар 
тереңіне бойлайтын, ежелгі 
мемлекет ретінде танытуы керек. 
Шетелдерде Қазақ елі тарих 
сахнасында тек 1991 жылы ғана 
пайда болған, өткен тарихы жоқ 
мемлекет екен деген қате пікір 
қалыптаспауы керек. 

Қазіргі тарих ғылымы 
мемлекетіміздің түп-тамыры 
тереңде екенін біртұтас дүние 
етіп түгендеп жазып бола алмай 
отыр. Қазақ мемлекеттігіне 
бес ғасыр ма, әлде сақ, Ғұн 
мемлекеттерінен немесе алтын 
орда, яки ақ ордадан бастала ма, 
әлде біздің заманымызға дейінгі 
ғасырлардан бастала ма деген 
сияқты өте маңызды мәселелерге 
тарихшы ғалымдар тарапынан 
бірауыздан мойындалған ортақ 
жауап табылмай отыр. Бірнеше 
мыңжылдық ежелгі тарихы бар 
Қазақ елінің тарихы әлі күнге 
дейін өзара байланысы әлсіз, үзік-
үзік кезеңдермен баяндалуда. Қа-
зақ мемлекетінің тарихындағы 
сабақтастық мәселелері ғылымда 
толық ашылмай тұр.

Қазақстан азаматтары ұлт-
тық мемлекетінің қайнар көзі тас 
дәуірінен басталып  мыңдаған 
жылдар аясында қазіргі 
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территориясында халық, ұлт 
болып қалыптасып, әр кезеңде 
туысқан, көршілес халықтармен 
бірлесіп оннан астам мемлекет-
тер  құрғанын, қазақ ұлты 
ешқашан басқа жерге қоныс 
аудармаған және ешқайдан көшіп 
келмеген, автохтонды ұлт екенін 
тарих ғылымы тасқа басқандай 
етіп дәлелдеп, жазып беруі 
қажет.

тарих ғылымының алдын-
дағы келесі бір маңызды 
міндет-тәуелсіз Қазақстанның 
20 жылдан астам уақытта әлем 
мойындаған, нарықты эко-
номиканы қалыптастырған, де-
мократиялы мемлекет құрғанын 
бұлтартпас дерек, дәйектермен 
тарихи еңбектерде, оқулықтарда 
көрсетуі.

Қазақстан қоғамында 
әлі де болса, әсіресе тәуелсіз 
басылымдарда, Қазақстан рес-
публикасы шынайы эконо-
микалық тәуелсіздікке қол 
жеткізген жоқ, экономикалық 
тұрақтылықты тек сыртқа 
мұнай мен газ, шикізат сатудың 
арқасында ғана ұстап тұр, сыртқы 
саясаты әлсіз, алып мемлекеттер-
ге жалтақтап жүргізеді деген 
пікірлер де кездеседі. осындай 
қате пікірлерге тарих ғылымы 
тойтарыс беруі қажет. Өйткені бұл 
ақпарат көздерін де республика 
азаматтары пайдаланады, олар-
дың белгілі бір бөлігі осындай 
қате пікірлерге сенуі де мүмкін. 
азаматтар бойында ұлттық тарих-
ты білу арқылы тарихи сана қа-

лыптасады, тарихи сана арқылы 
ұлттық сана өсіп жетіледі, ұлт-
тық сана биік деңгейге көтерілсе 
тәуелсіздігіміз нығая түседі. 

келесі міндет-жоғары оқу 
орындарында тарихшы ғалымдар 
даярлауды жетілдіре түсу. Қазіргі 
уақытта тарих магистрлары мен 
PhD докторларын даярлауға 
жылына шамамен 50 орын ғана 
бөлінеді екен. Ғалымдарымыз-
дың айтуынша бұл тарих ғылы-
мы саласындағы болашақтағы 
кадрларға қажеттілігін өтей 
алмайды. 

елімізде көне түркі, қыпшақ, 
шағатай, араб, парсы, хинди 
т.б тарихты зерттеуге қажет 
шығыс тілдерін  жетік меңгерген 
тарихшы ғалымдар саусақпен 
санарлықтай ғана. Бұл елдердің 
тарихын зерттейтін ғылыми 
зерттеу институтарында, кафед 
раларда көбіне осы тілдерді 
оқыған филолог ғалымдар еңбек 
етеді. Қытай, моңғол тарихын 
негізінен сол елден оралған 
қандастарымыз зерттеуде. 
Батыс елдердің тарихы әлі де 
ресейлік тарихнамаға сүйеніп 
жазылады. алдағы уақытта 
болашақ тарихшы ғалымдарды 
даярлағанда кемінде екі шет тілін 
меңгеріп шығуы ескерілсе дұрыс 
болар еді. 

отандық тарих ғылымында 
олқы соғатын бір мәселе әлем 
тарихын зерттеу. Біздің елімізде 
дүние жүзі тарихы бойынша 
танымал ғалымдар жоқтың қасы. 
осы бағытта еңбек ететін бірен-
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саран аға буын тарихшылар 
қартайып келеді. олардың орнын 
басатын ғылыми еңбектерімен 
жарқырап,   суырылып шыққан 
жас ғалымдар әлі байқалмайды. 
Бұл салада шетелдік, соның ішін-
де әлі де ресейлік ғалымдардың 
еңбектеріне сүйенеміз.

отандық тарих ғылымын 
дамытуға септігін тигізетін бір іс-
аймақтарда тарихи зерттеулерді 
үйлестіретін,  өңірлердегі таны-
мал тарихшы ғалымдардың ба-
сын қосатын   қоғамдық негіздегі 
жақсы ғылыми орталықтар 
ұйымдастыру қажет сияқты. 
Білікті  ғалымдар бас қосатын ор-
та төңірегіндегі жас ғалымдарға 
шабыт береді, дұрыс ғылыми ба-
ғыт көрсетеді. сондықтан орал-
ды не ақтөбені еліміздің батыс 
өңіріндегі тарих ғылымының 
орталығына айналдыру керек. 
Бұл екі қалада еліміздің 
Батыс өңіріндегі тарихшы 
ғалымдардың басын қосып, ғы-
лыми зерттеулерді үйлестіруге 
ғылыми-педагогикалық кадрлар 
жеткілікті.  

ресейде ғылыми орталықтар 
мәскеуде, санкт-Петербургте 
және Новосибирскіде шо-
ғырланып нәтижелі жұмыс 
істейтіні белгілі. Жер аумағы 
үлкен Қазақстанда да тарих 
ғылымының институттары, зерт-
ханалары, танымал ғалымдары 
осы үш орталыққа шоғырланса, 
ғылымды игеруде, дамытуда 
бәсекелестік дамиды, әрі осы 
аймақтар тарихын тереңірек 

зерттеуге де көп көңіл бөлінер 
еді.

елбасымыз 2012 жылғы 
10 шілдедегі         сөзінде өлке-
тануға, яғни аймақ-өлкетану 
материалдарын жастарды отан-
сүйгіштікке тәрбиелеу бағытын-
да тиімді пайдалану қажеттігі-
не назар аударған болатын. 
алматыда бұрыннан қалыптас-
қан тарихшы ғалымдардың 
ортасы бар. астана ғылыми 
орталық қалыптасып келеді, 
елордасы болған болашақта 
деңгейі өседі. келесі мәселе-ұлт 
тарихын зерттеу әдіснамасын 
жетілдіру. отандық тарих 
ғылымында, дәуірлеу, тұлғатану, 
ауызша тарих, күнделікті тарих, 
тарихи оқиғалар мен тұлғалардың 
өмір сүрген уақыттарын анықтау 
айта берсе толып жатқан шешімін 
күткен мәселелер шаш етектен. 

тағы бір мәселе-қазіргі 
әлемдік тарих ғылымының даму 
барысы, шетелдік танымал 
тарихшы ғалымдардың тұжы-
рымдамалық көзқарастары, 
әлемдік тарихи ақыл-ойдың 
үздік жетістіктері біздің елімізге 
кеңінен танылмай тұр. олардың 
ой-пікірлері, көзқарастары же-
келеген ғалымдардың (соның 
ішінде ресейліктер де бар) 
еңбектері арқылы ғана бізге 
жетуде. Батыс және Шығыс 
елдерінің қазіргі заманғы озық 
тарихи ой-пікірлері қазақ 
тіліне аударылса отандық тарих 
ғылымының дамуына оң әсерін 
тигізері сөзсіз.
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1995 жылы қабылданған 
«Қазақстан республикасында 
тарихи сана қалыптастастыру 
тұжырымдамасы» бірқатар мә-
селелер бойынша өз міндетін 
орындады деуге болады. сонымен 
бірге ол өтпелі кезеңнің алғашқы 
кезеңінде қабылданған құжат 

еді. содан бері қоғамда үлкен 
өзгерістер болды. сондықтан оны 
заман талабына сай, толықтырып 
жетілдіру немесе «Қазақ тарихы 
тұжырымдамасы» деген сияқты 
атаумен жаңа нұсқасын жасау 
қажет сияқты.
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в данной статье рассматриваются некоторые проблемы развития 
отечественной исторической науки, связанные с выполнением 
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межведомственной рабочей группы по изучению национальной 
истории.
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The article is some issues of development the National Historical 
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in the speech of the State Secretary of the Republic of Kazakhstan Marat 
Tazhin at the extended meeting of the Interagency Working Group on the 
studies of  National History are examined in this article.
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Мемлекет тарихы институты Индустриалды - 
инновациялық даму және этноәлеуметтік үдерістер тарихы 

бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, 
тарих ғылымдарының кандидаты

«ТАРИх ТОЛҚЫНЫДАҒЫ хАЛЫҚ» - ҰЛЫ МАҚСАТ 

ЖОЛЫНДАҒЫ ҰЙЫТҚЫ

Аннотация
мақалада тарих – ұлттық сананы жетілдіру құралы ретінде 

тарихшы – ғалымдар қауымының атқарған міндеттері және ұлттың 
тарихи санасын кемелдендіру мақсатында туындаған мемлекеттік 
стратегиялық шешімдер мәселелері туралы ой-тұжырымдар 
берілген. 

Түйін сөздер: тәуелсіздік, ұлттық тарих, ғылыми әлеует, әлемдік 
өркениет, ұлттық тарихи сана.

тарих – ұлттық сананы 
жетілдіру құралы. сертіне сенімі 
сай қазақ халқы тарихы-ның 
ғасырлар қойнауындағы өзіндік 
сырлары жеткілікті. «Құлаш 
бойым құласа да, тіккен туым 
құламасынмен» замануи кезеңге 
жеткен сол қазақ,  көк туын желбі-
ретіп, қарышты қадамдарымен 
әлем жұртшылығына мәлім 
болып отыр. Билеушілер 
идеологиясының қол астында 
болып, отарлаушы ел тарихының 
«жарықшақ сынығындай» өмір 
сүрген жұрттың, елдік рух-
жігерінің жемісі емес пе, бұл! 
елдің, халықтың келешектегі 
тағдыры, таңдаған жолға бай-
ланыстылығы заңды құбылыс 
болып отыр [1]. мемлекеттік 
хатшы марат тәжин Қазақстан 
республикасының ұлттық та-

рихын зерделеу жөніндегі 
ведомствоаралық  жұмыс тобы-
ның кеңейтілген отырысында 
жасаған баяндамасында: «Нағыз 
ұлттық қадір-қасиет, нағыз ұлт-
тық тарихтан басталатынына» 
[2] басымдылық берді. Ұлы 
даланың мемлекеттік дәстүрінің 
мызғымас, өшпес ізі – тарихи 
сана. тәуелсіздік жылдары тарих 
ғылымының маңызды баспалда-
ғы болса, келесі қадам ұлттық 
тарихымыздың рухани еркін 
білдіретін кезеңге өтпекші. дәл 
осы тұста сенім мен үміт емес, 
нағыз іс-қимылдың қоңырауы 
соғылуда, оған жоғарғы рух пен 
жауапкершілік арқылы ілесіп, 
замана тарихының ақиқатын 
ашуда жасампаздықтың ұйыт-
қысы болу әрбір тарихшының 
міндеті болмақ [3].

удк 94(574)
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ТАРИхТЫ ОЙ ЕЛЕГІНЕН 
ӨТКІЗУ КЕЗЕҢІ 
(1990-2012 жж.)

хх ғасырдың 90-жылдары 
елді жайлаған нарықтық 
қатынастардың қатал сыны 
жолындағы қатты соққы - 
Қазақстанның ғылыми әлеуетін 
сақтап қалуына кедергі келтіре 
алмады. себебі Қазақстандық та-
рихшылар қауымының құрамы: 
белді қоғамдық қайраткерлер-
ден, өз ісіне берілген ғалым-
тарихшылардан, тарихшы-
мамандардан, ізгілік жолына 
сенген ізденушілерден тұрды. 
олар нарық тапшылығында-
ғы қиыншылыққа қарсы ел 
тарихының қалыптасуындағы 
намыс жолының туын жоғары 
ұстай алды. осы жылдары 
бірден-бір іргелі зерттеумен 
айналысатын Ш.Ш. уәлиханов 
атындағы тарих және этноло-
гия институтында отандық 
ғылыммен өздерінің тағдырын 
байланыстырған ғалымдар ғана 
өз істеріне адалдығын көрсете 
білді. Қоғамдағы қаулаған нарық, 
оларды намыспен жігерлендірді. 

Бұл да тарих. тәуелсіздіктің 
алғашқы қадамынан бастап 
тарих ғылымы алдына 
қойылған маңызды міндет - 
әлемдік өркениет тарихындағы 
қазақтардың орнының ауқым-
дылығын зерделеу болды. 
Шөліркеген қазақ қоғамының 
тарихқа деген қызығушылығы 
соншалықты шежіре, аңыз, 
жырлар, естеліктер арқылы жаңа 

ақпараттар легі ел ауқымында 
тарады. Біреулер ақиқат тарих-
тың жазылатынына сенсе, кейбірі 
«қайта көшіріп жазатындығын» 
айтып, тарихшыларға сенімсіздік 
білдірді. ел тарихын ғылыми 
тұрғыда орнықтыру үшін 
құжаттарды сапырылыстырып 
көшіру емес, өткен тарихты ой 
елегінен өткізудің маңыздылығы 
зор болды. 

1995 жылы мемлекет 
басшысы тапсырмасымен, Қр 
Президенті жанындағы мем-
лекеттік саясат жөніндегі 
Ұлттық кеңестің мақұлдаған 
«Қазақстанда тарихи сананы 
қалыптастыру тұжырымдамасы» 
жасалды. Бұл тұжырымдаманың 
басты міндеті - тарих ғылымы-
ның басты мәселелерін және оны 
шешудің мүмкін бағыттарын 
белгілеу, тарихи білім мен 
ағартушылыққа реформа жасау 
жолдарын қарастыру еді. осы 
уақыт аралығында гуманитарлық 
сала ғалымдары аз жұмыс 
атқарған жоқ. 

Әсіресе, жаңа ғылыми-зерт-
теу тақырыптарына байланысты 
жобалар, «қазақ» этнониміне, 
қазақ халқы этногенезіне, қазақ 
мемлекеттілігінің қалыптасуына, 
көшпелі қоғам эволюциясына, 
Қазақстан республикасы мем-
лекеттілігінің қалыптасуына 
қатысты зерттеулер жүргізілді. 
ежелгі және орта ғасырлар 
тарихына байланысты маман-
дардың жеткіліксіздігіне қара-
мастан, көңіл бөлінді. 
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«Ұлттық тарихи сананы 
қалыптастыру» бағдарламасы 
жасалынды. орта мектептерде 
тарих пәнін оқытуды бірізділікке 
түсіру жұмыстары жүргізіліп, 
оқулықтардың алғашқы нұсқасы 
жасалынды. тоталитаризм ке-
зеңінде оқулықтар мен оларды 
оқытудың стандарттары ел-
ден тыс, тек орталықта ғана 
(москвада) жасалғанын ес-
керсек, бұл мәселеде де, 
отандық тарихшылар қиын 
болса да алғашқы тәжірибелерді 
және сын сағаттарды бастан 
өткізді деуге болады. мемле-
кет басшысы бастамасымен 
заманауи тұжырымдамамен 
қамтылған жаңа «мемлекет 
тарихы институты» құрылып, 
ол ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
бастап кетті. тәуелсіз мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық, саяси 
жағдайларын саралауға көмек 
беретін оқулықтар мен хрес-
томатиялар құрастырылды. мем-
лекет     басшысының  Қазақстан               
республикасы мемлекеттілігін 
қалыптастырудағы бастамалары 
мен оның жүзеге асырылуы 
тұжырымдалды. яғни, аз жылдар 
аралығында біршама ғылыми 
нәтижелерге қол жеткізілді, 
ғылыми монографиялар жарық 
көрді.

Қазақстан республикасының 
іргелі ғылыми-зерттеу инсти-
туттарының басшылығымен 
зерттеушілер назары қазақ 
тарихындағы басты мәселелерге 
аударылып, ғылыми зерттеу 

стратегиясы жасалды. та-
рихшылар ауыр да болса, 
«мәнсіздіктен мән табу» міндеті 
жүктемесін көтерді. Нәтижесіз де 
болған жоқ. тарихтың «ақтаңдақ» 
беттерін ашуда жаңа құжаттық 
материалдар  жүйеленіп, ғы-
лыми түсініктемелер арқылы 
жинақ ретінде шығарылды. 
Қазақстан тарихшы-ғалымдары 
шетелдік ғалымдармен іскерлік 
байланысты жолға қоя бастады. 
Қазақ тілі мәртебесіне қатысты 
мәселелер төңірегінде де 
негізгі тұжырымдар бойынша 
тарихшылар қалыс қалған жоқ. 

Нақты дерек, айқын дәлел 
арқылы   сипатталғанда ға-
на тарихи оқиғалар тізбегі 
айшықталатыны мәлім. осы-
ған орай, 2003 жылы Қа-
зақстан халқына Жолдауында  
Президент Нұрсұлтан Назарбаев 
«мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасын жариялады. 
Бағдарлама аясында отандық 
тарихқа қатысы бар араб, парсы, 
қытай, орыс және т.б. тілдеріндегі 
деректер жинақталды.

Өкініштісі, табылған деректер 
негізінде кешенді саралау мен 
зерделеу жұмыстары жүргізілген 
жоқ. себебі тіл меңгерген 
мамандар аясы тар. осы тұста 
мемлекеттік «Болашақ» бағ-
дарламасының жетекшілері 
уақытты ұттырып алды деуге 
болады. дер кезінде қажетті 
мамандықтар мен сұранысқа ие 
ғылыми мекемелермен тікелей 
байланыста сауатты жұмыс 
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атқарғанда, бұл мәселелердің 
алдын алар ма едік, кім 
білсін? демек қазіргі ахуал тек 
тарихшылар ғана емес, білім 
мен ғылымға қатысы бар, әсіресе 
олардың стратегиялық дамуына 
жауапкершілік алып отырған ме-
кемелердің мамандар деңгейіне 
де жоғары талап қойылуы шарт. 
Нарық заманында ойсыз, орынсыз 
жұмсалған теңгеге жауапты - 
жауапкершілік алушы лауазым 
иесі беруі тиіс. Шетелге баратын 
мамандар қатаң саралануы қажет 
деп ойлаймыз. сонымен қазақ 
тарихының тарихи кезеңдерінің 
тұтастай объективті көрінісін 
айшықтау мен жұртшылыққа 
түсінікті қалыпқа түсіру жұмысы 
өз авторларын әлі де күтуде. 
тарихи білімді жетілдіру мен 
мамандар біліктілігін айқындау-
ға да әділетті ғылыми монито-
ринг жасалуы тиіс.

ҰЛТТЫҚ ТАРИхИ САНАНЫ 
КЕМЕЛДЕНДІРУ КЕЗЕҢІ

(2013 жылдан бастап)
рухани құндылықтың 

бастамасы – елдің тарихи жады. 
Ұлттық тарихтың бөлінбейтін 
бейнесін қалыптастыру - 
тарихи жадыны әлеуметтану, 
қоғамдық ғылымдардың барлық 
салаларымен байланыстыра 
ұштастырып қарастыруға қол 
жеткізу. оған біліктілік қана 
емес, шынайы сүйіспеншілік 
пен іскерлік қажет етіледі. 
рухани сілкіністер мен 
тақырыптарға байланысты зерт-

теу тәсілдерінің өзгерістері 
тарихи сананы қалыптастырудың 
алғышарты болмақ. Ұлттық 
тарихты зерделеу жөнінде Қр 
мемлекеттік хатшысы марат 
тәжин ү.ж. 5 маусымындағы 
ведомоствоаралық кеңейтілген 
отырыста заманауи кезеңнің 
тарих ғылымына қойып отырған 
жаңа талаптарын тарихшылар-
дың көзқарасы, олардың алдын-
дағы негізгі міндеттерімен 
тікелей байланыстылығын атап 
өтті. Ұлттың тарихи санасын 
кемелдендіру мақсатында Ұлт 
көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев 
«тарих толқыныдағы халық» 
бағдарламасын ұсынып отыр-
ғандығын атап өтті. Ұлт 
тарихы – ұлт мүддесі. ендеше 
елбасының ұсынып отырған 
– “тарих толқынындағы 
халық” бағдарламасы халық 
санасын жаһандық ауқымдағы 
мәселелерді екшейтіндей дә-
режеге жеткізу ғана емес, жеке 
адамның біліктілік бәсекесіне 
шыдас беретін өзіндік даму 
зердесі деңгейін қалыптастыру 
арманынан туындайды.

ТАРИхИ САНАНЫ  
НЫҒАЙТУДАҒЫ  ТҮЙІТКІЛ  

МӘСЕЛЕЛЕР
- тарихи кезеңдердегі 

тақырыптар бойынша ортақ 
тұжырымдардың  қалыптаспауы;

- мемлекет басшысы 
еңбектеріндегі Қазақстанның 
тәуелсіздік белестері кезеңдері 
мен еліміздің одан әрі өсіп-
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өркендеуіне берілген бағыт-
бағдар аясындағы материалдар-
ды тарихи қырынан сара-
ланбауы;

- отандық тарих бойынша 
дәріс берудің теориялық 
әдістемелік базасының әлсіздігі;

- мамандардың кәсіби 
шеберлігінің сын көтермейтін 
тұстарының болуы.

 АҚИҚАТ КІЛТІН АШУ 
АЛҒЫШАРТТАРЫ 
қазақ этносының - 

қалыптасуынан бастап, еліміздің 
аумағында мекен еткен ежелгі 
мемлекеттер мен қоғамдастықтар 
тарихын зерделеу;

Қазақ елінің жиырма-- 
сыншы ғасырдағы тарихи 
күнделікті өмір тарихын жетіл-
діру;

тоталитарлық мемлекет-- 
тегі «ұлт мәселесін шешу» 
ақиқатын айшықтау;

Қазіргі заман тарихы - 
бойынша ғылыми пайымдалатын 
зерттеулердің тақырып ая-
сын кеңейту: мемлекеттік 
құрылыстың қазақстандық үлгісі, 
мемлекет басшысының тұлға 
ретінде, Қазақстан республикасы 
тарихындағы рөлі және т.б.

ТҮЙІТКІЛДІ ШЕШУ 
ЖОЛДАРЫ АНЫҚТАЛДЫ

- орта мектептер мен жоғары 
оқу орындарында тарихты 
оқытудың заманауи зерттеу 
тәсілдері мен оқыту әдістеріне 
негізделген тарихты оқытудың 

біртұтас мемлекеттік стандартын 
жасау;

- ұлттық тарихты қоғамдық 
ғылымдар арасындағы негізгі 
салаға айналдыру;

- Қазақстан тарихының ортақ 
тұжырымдамасын жасау;

- Қазақстан туралы рес-
публикадағы және шет 
мемлекеттердегі тарихи матери-
алдарды жинақтау, жүйелеу, 
жіктеу;

- ортаазиялық номадтық 
өркениетті зерттеуге айрықша 
мән беру;

- Қазақстан тарихы бойынша 
сапалы оқулықтарды даярлау.

Заманауи нарық жағдайын-
да сұранысқа қарай, ұсыныс 
жасалғанда еңбек нәтижелі 
болады. ал тарихшыларға сұ-
раныс артып-ақ тұр. тек ұсыныс 
мәселесі күрделі. мәселе осында. 
сын көп. Ұсыныс аз. мұны 
нарық көтермейтіні айқын. Бұл 
салыстырмалы түрде айтылып 
отырған дүние. дегенмен, замана 
ауанына ілеспесек, көшке де ілесе 
алмауымыз мүмкін. сондықтан 
да көшті алға ұмтылдырған кез-
келген ұсыныстар мен идея иесі 
біз үшін, дос, жолдас, бауыр! 
сонда ғана әлемдік идеология-
ның келеңсіз әсері мен қысымы 
түкке тұрғысыз дүниеге 
айналады. 

Ұлттық рухты асқақтату 
жолында  бейсауыттан іскер-
лікке, бейтарап жүрістен бел-
сенділікке, құр даурығудан нақ-
ты іс-қимылға, ақылгөйліктен 
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гөрі, ақылды шыңдауға тезірек 
талпыныс жасайтын саналы 
сәуле сұранысқа ие болып-
ақ тұр. XX ғасырдың басында 
зиялылар тағдыр сынын қалай 
көтерсе, XXI ғасыр басында да 
жаһандық мәселелер ортасында 
қиындықты жеңіп шығатын, 
әлемдік тарихтағы Қазақ елінің 
орнын ойып көрсете алатын 
ойшыл ғалымдар ғана жаңа тарих 
сахнасынан көрінері хақ.

Үкімет басшысының атап 
өткен ұлттық тарихтағы шешіл-

мей келген ауқымды міндеттерін 
шешуде ғылыми талдауларды жа-
ңаша көзқараспен дүниеге әкелу 
үлкен жауапкершлікті талап ету-
де. Болашақта жүзеге асырыла-
тын «тарих толқынындағы 
халық» бағдарламасын – Ұлы 
мақсат жолындағы ұйытқы 
деп қабылдауға болады [4]. 
ендеше, тарихтың шынайы бетін 
айқындауда дәйекті ой жинақтап, 
өзекті мәселелер түйінін түюде 
кәсіби ғалымдар қауымына 
нәтижелі шабыт тілейік.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 тәжин м. тарих толқынындағы халық // егемен Қазақстан. - 
2013. - 6 маусым.

2 Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты // Қазақстан республикасының 
Президенті - елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 
http://www.egemen.kz/2012/12/15/352081/ 10.05.2013 г.

3 ерімбетова Қ.м. тарихшылардың тұңғыш конгресі: отандық 
тарихшылар әлеуеті әлемдік деңгейде танылуы тиіс // Президент 
және халық. - 2011. - 30  қыркүйек.  

4 «тарих толқынындағы халық»  – Ұлы мақсат жолындағы ұйытқы 
// айқын. - 2013. - 14 маусым. 

РЕЗюМЕ
автор статьи: кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник института истории государства кН моН рк еримбетова 
кундызай мырзашевна.

статья посвящена проблемам истории, возникающим при 
ее использовании в качестве инструмента совершенствования 
национального сознания;  стратегическим государственным решени-
ям, которые направлены на развитие национального исторического 
сознания.

SummarY
Author of the article: candidate of Historical Sciences, Senior Research 



66

№ 2, 2013    мемлекет тарихы     история государства

Fellow at the Institute of State History of the Ministry of Education 
and Science of the Republic of Kazakhstan, Erimbetova Kundyzay 
Myrzashevna.

The article is devoted to the problems of the improving the history as 
a tool for the formation of national consciousness, settled community of 
scholars, historians and strategic government decisions, which aimed at 
the development of the national historical consciousness. 



67

    мемлекет тарихы     история государства     № 2, 2013

Қ.А. Еңсенов 

Мемлекет тарихы институты Деректану, 
тарихнама және Отан тарихы бөлімінің 

аға ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚ ТАРИхЫ ЖӘНЕ ТЕОРИЯ-МЕТОДОЛОГИЯ 
МӘСЕЛЕСІ

Аннотация
автордың мақаласында Қазақ елінің тарихы және оның 

зерттелуі, сонымен   қатар, әліде қажет ететін тақырыптар мәселесі 
қарастырылып,   отандық тарихты зерттеу мен ұлттық негіздегі 
теория-методологияны жетілдіру, оқулықтар, монографиялық 
зерттеулер жазылуы керектігі баяндалған.

Түйін сөздер: тарих, зерттеу, зерделеу, ақтаңдақ, теория, 
методология.

2013 жылдың 5 маусымын-
да астанадағы л.Н. гумилев 
атындағы еуразия ұлттық 
университетінде Қр мемле-
кеттік хатшысы марат 
тәжиннің төрағалығымен Қа-
зақстан республикасының 
тарихын зерделеу жөніндегі 
ведмоствоаралық жұмыс то-
бының кеңейтілген отырысы 
(жалпыұлттық кеңес) өтті. 
осы тарихшылардың алқалы 
мәжілісінде елдің болашағы 
үшін тарихымызды жаңаша 
көзқарас тұрғысынан зерделей 
түсу, ұлттық сананы нығайту, 
өзекті тақырыптарды зерттеу 
және жаңа заманға сай оқулықтар 
жазу сияқты нақты міндеттер 
жіктелді.

Қазіргі заманда жер бетін 
мекендеп өмір сүріп жатқан 
әртүрлі халықтар бар. сол 

халықтардың өзіндік жүріп өткен 
жолы, қилы-қилы тағдыры мен 
тарихы, мәдениеті бар екендігі 
анық. көне замандардан бүгінгі 
күнге дейін сақталып, ұрпақтар 
сабақтастығымен жалғасқан 
халықтардың негізінен іргелі 
мәдениеті, өркениеті, тілі және 
діні болды. сол себепті, олар 
өркениеттер қақтығысында және 
теке-тіресте тегеурін танытып, 
өміршең болды. ал, бірқатары 
тарих сахнасынан жоғалып, 
өзге мәдениеттің ықпалына 
түскендіктен жұтылып кетті. Бұл 
тарихи шындық.

Қазақ елінің тарихы 
патшалық және кеңестік билік 
заманында бұрмаланып, дұрыс 
жазылмай келді. тек, еліміз 
ер-кіндікке қол жеткізгеннен 
кейін ғана «ақтаңдақ» беттері 
ашылып, ұлттық   тарихты 

удк 930.1(574)
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тарихшыларымыз жаза бастады. 
Қазақ елі тәуелсіздігінің 20 
жылдығына дейін  көптеген 
зерттеу еңбектері жарыққа 
шықты. Бірақ, әлі де зерттеуді 
қажет ететін өзекті тақырыптар 
бар. тағы бір күрделі қалыс 
қалып келе жатқан саласы – 
тарих ғылымының теориясы 
мен методологиясы. отандық 
тарихшыларымыз осы сала бо-
йынша жұмыс жасауы қажет. 
себебі, теория-методология мә-
селесін көтермейінше зерттеу 
жұмыстары да өз дәрежесінде 
болмайды. 

Қазіргі жаһандану заманын-
да қазақ халқының ұлт 
болып сақталуы үшін ұлттық 
құндылықтары насихатталып, 
төл деректері, құнды мұралары 
зерттеле түсуі қажет. Әлемдегі 
өркениетті елдердегі сияқты 
тарих ғылымының теориясы мен 
методологиясы біздің еліміздегі 
отандық тарих ғылымы бойын-
ша дұрыс жолға қойылуы керек. 
осы аталған тақырыпқа қатысты 
бірқатар зерттеушілердің ша-
ғын мақалалары мен жинақтары 
жарық көргенімен, арнайы 
нұсқаулық немесе оқулық ретінде 
жазылған теория-методологияға 
қатысты іргелі зерттеу еңбектер 
жоқ. 

себебі, қазақ елі  патшалық 
және кеңестік империяның көп 
уақыт отары болды. сондықтан, 
тарихы бұрмаланды және оны 
басқа ұлттың өкілдері жазды. ал, 
қазақ зиялыларының өз тұсында 

елінің тарихына байланысты 
қалам тартып, зерттеулер 
жазғаны болды. Бірақ, шектеулер, 
қуғындаулар ұйымдастырып те-
жеп қойды. тек, саяси идеоло-
гия құралына айналдырылған 
тарих жазылды. ескі ұғым 
жетегінде маркстік теория мен 
методологияға икемделді. Бір 
сөзбен айтқанда, үлкен қиянат 
жасалып, тарихымыз таптаурын 
күйге түсті. соның салдарынан 
осы күнге дейін отандық тарих 
ғылымының теориясы мен 
методологиясы қалыс қалып 
келді. мысалы, Қазақстан 
бойынша Қаз кср Ғылым 
академиясы төралқасының 1978 
жылғы 7 қыркүйектегі № 131 
қаулысымен тарих институтын-
да «Қазақстанның тарихнама-
сы» деп аталатын бөлім ғана 
ашылды. оның өзі кеңестік 
идеология мен тар шеңберден 
шығып зерттеулер жасай 
алмады. ал, басқа институттар 
мен университеттерде арнайы 
отан тарихының теория-
методологиясымен айналыса-
тын кафедралар мүлдем 
ашылған жоқ. сондықтан, 
тарихшыларымыздың алдында 
тұрған үлкен бір міндет осы 
салаға қатысты болып тұр.

Қазақ елінің тарих ғылымы 
келесі 20 жылдықтта бұдан да 
биікке көтерілуі тиіс. сондықтан, 
тарихшы қауым ортақ ақылдасып, 
іргелі зерттеу еңбектерін жарық-
қа шығаруы керек.

тарих ғылымының теориясы 
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мен методологиясына қатысты 
ұғымдар және түсініктеріне 
тоқтала кетсек. Тарих теориясы 
– жалпы тарих туралы теория 
немесе ондағы нормандық теория, 
манор теориясы және тағы басқа 
да теория түрлері жайында. 
Қалай айтқанда да, тарих 
теориясы бұл жоғары, тарихи 
танымның дамыған деңгейі. 
яғни, нақты тарихи оқиғалар 
мен құбылыстардың сипатталу 
деңгейін көрсетеді. тарихи 
зерттеу теориясында тарихтың 
жалпы проблемалары, шындығы 
және танымы қарастырылады.

Тарих методологиясы – (грек 
тіл. methodos – әдіс, таным жолы  
logos – сөзі) – тарих ғылымының 
әдістемелік таным туралы пәні 
және тарауы болып табылады. 
Әдістеме – тарихи зерттеудің 
құралы ретінде пайдаланылады. 
Әдістемелер арқылы тарихшы 
жаңа білім алып, оқиғалар тура-
лы мәліметтерді нақтылайды. 
осылайша, бастапқыда хІх 
ғасырда «методология» тарихи 
зерттеу әдістері мен тәжірибесінің 
негізінде қолданысқа енген. 
Бұл термин ең алғаш неміс 
тарихшыларының еңбектерінде 
қолданысқа еніп, кейінірек арна-
йы оқу пәні ретінде жүргізілген. 

Қазіргі заманда «методоло-
гия» ұғымы бастапқы мағанада-
ғыдай ғана аясы тар емес, 
тарихи танымның   жалпы не-
гізін құрайды. мәселен, ресей 
тарихнамасында «методология» 
термині хІх ғасырдың соңы хх 

ғасырдың басында университет-
тік оқыту жүйесі мен ғылыми 
зерттеудің тәжірибесінде пайда 
болды. Бұл методологияның 
құрамды бөлігі ретінде тарих 
философиясы да аталып жүр.

Бір сөзбен айтқанда, тарих 
методологиясы нақты тарихи 
зерттеу тәжірибесінің теориялық 
көрінісі ретіндегі әдістемелер, 
ұстанымдар, ғылыми тарихи 
түсініктер және т.б. тарихшының 
зерттеу жұмысының тәжірибесін  
баяндай отырып, методология 
танымға жетелейтін ойға 
мүмкіндіктер береді. демек, 
методология тарихи зерттеуде 
жеке және жалпы проблемалар-
ға сараптама жасайды. Бірақ, 
кез-келген проблемаға нақты 
жауапты даярлап тұрмайды. 
оны қарастырудың, зерттеудің 
жолдарын көрсетеді [1, 3-4 Б]. 

тарих ғылымында методоло-
гия мен метод бір біріне тәуелді 
емес. Бұл методология мен 
методтың өз алдына жеке 
танымдық формалары бар. мә-
селен, методология жеке зерт-
теу әдістеріне қоданылмайды. 
Зерттеу жүйесінде техникалық 
әдістерді методология емес, 
метод деп қарастырған жөн. ал, 
методология міндеті ғылыми 
мәселелерді шешуге жалпы 
теориялық ұстанымдар көрсету 
болып табылады. Бұл  жалпы 
ғылыми қарым-қатынас сипатын 
көрінісін байқатады [2, 31 Б]. 

Қазақ елінің тарихына қа-
тысты өз пікірін білдірген қазақ 
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зиялысы        а. Байтұрсынов 
былай деп жазған еді: «Өзінің 
тарихын жоғалтқан жұрт, өзінің 
тарихын ұмытқан ел, қайда жүріп, 
қайда тұрғандығын, не істеп не 
қойғандығын білмейді, келешекте 
басына қандай күн туатынына 
көзі жетпейді. Бір халық өзінің 
тарихын білмесе, бір ел өзінің 
тарихын жоғалтса, оның артынан 
өзі де жоғалуға ыңғайлы болып 
тұрады». демек, отан тарихын 
тарихшылар өз дәрежесінде 
зерттеу үшін тарих ғылымының 
теориясы мен методологиясына 
баса назар аударуы қажет.

деректанушы ғалым 
Қ.м. атабаев отан тарихы 
ғылымының методология мәсе-
лесіне байланысты мынадай 
тұжырым жасаған: «отандық 
тарих ғылымындағы басты 
кемшілік – методологиялық 
кемшілік. Барлық ғылымның 
негізі методологияда жатыр. 
методологиялық, теориялық 
мәселелерді анықтап алмай, 
басқа ғылымдар сияқты, тарих 
ғылымының да өз дәрежесінде 
дамуы мүмкін емес. Қазақстан 
тарих ғылымының міндеті, 
функциясы не болуы керек? 
алдымен, осыны анықтап 
алуға тиіспіз. ең бастысы 
методологиялық проблема – осы. 
Қазақстан тарихы ғылымының 
міндеті – қазақ ұлтының тарихын 
зерттеу болуы керек» [3, 35 Б]. 

тарихшы Б.Ғ. аяған 
ұлттық тарихты қарастыруға 
қатысты мынадай          пікірін 

білдірген: «Біздің міндетіміз 
тарихшылардың ғылыми 
мектептері арасындағы ител-
лектуалды ой жарысын, бәсе-
келестікті қолдай отырып, қазақ 
тарихының табиғаты және 
мәні туралы терең толғанған 
туындыларды өмірге келтіру. 
Бұл ерекше тарих екені анық. 
ол батыстың да, шығыстың да 
тарихи дәстүрлеріне бағынбайтын 
феномен. ол құбылыс өзегі дала 
өркениеті, мыңдаған жылдар 
бойы үзілмей келе жатқан тарихи 
жалғастық, ауызша дәстүр тағы 
басқалары бар. сондықтан, 
Қазақ елінің тарихындағы 
өзекті мәселелелеріне қатысты 
тұжырымдамалар қажет. ол 
үшін кең ауқымды және терең 
зерттеулер керек. мысалы, 
тәуелсіз Қазақстан тарихын 
зерттеудегі міндеттерді шешу 
үшін жан-жақты білім алған, 
теориялық дайындықтары жақсы 
жаңаша ойлайтын мамандар 
қажет. осы мәселелерді ширақ, 
ауқымды ретте шешіп отыру 
тарихшылардың міндеті болуы 
тиіс» [4, 13 Б].

Жас тәуелсіз мемлекет өз 
қауіпсіздігі мен тәуелсіздігін 
нығайта түсуі қажет. оған рухани 
жаңғыру мен  діни наным-се-
німнің де айтарлықтай рөлі бар. 
ал, тарихи білім отан тарихын 
жетік біліп, шынайы сезінгенде 
ғана тәрбие құралына айналады. 
Ұлттық сана сезім отан тарихын 
тану арқылы қалыптасады. кез 
келген жас ұрпақ әлем елдері 
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тарихынан да хабардар болуы 
керек. 

Қазіргі заманда «тарихтан 
тәрбие», «тарихтың тәрбиелік 
күш-қуаты» деген негізді ұғым-
дар біздің мәдениетіміз бен 
қоғамдық өмірімізде қолданысқа 
енген. Әсіресе, тәуелсіздік  алған 
уақыттан бері мемлекеттің 
алдында жас ұрпақты жаңаша 
тарихи көзқарас тұрғысынан 
оқыту мен тәрбиелеу міндеті 

қойылды. ондағы мақсат 
тарихын білетін, ұлты мен 
мемлекетін сыйлайтын жас ұр-
пақты тәрбиелеуге байланысты 
еді. міне, осындай рухани ұлттық 
құндылықтар мен тарихын терең 
білетін ұрпақ қана ұлтжанды 
болып өсетіндігі сөзсіз [5, 116-117 
Б]. сондықтан, тарихшы қауым 
ел тарихының әртүрлі кезеңдері 
мен маңызды салаларына қалам 
тартуы тиіс.
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К.М. Ілиясова

Мемлекет тарихы институтының Индустриалды-
инновациялық  даму және этноәлеуметтік үдерістер тарихы 

бөлімінің бастығы, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

САпАЛЫ ОҚУЛЫҚТАРДЫ ДАЙЫНДАУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

Аннотация
мақалада тәуелсіздік жылдарында жарық көрген тарих 

оқулықтарына сипаттама жасалады. Әсіресе, «Қазақстан тарихы» 
оқулықтары бойынша қол жеткен жетістіктермен қатар жіберілген 
кемшіліктер анықталады және оны жоюдың жолдары қарастырылады. 
сонымен бірге тарих оқулықтарын жетілдіру және олардың сапасын 
көтеру мәселелері жан-жақты қамтылады.  

Түйін сөздер: тарих, методология, оқулық, тәуелсіздік, ұлт, 
мемлекет, тарихи сана, тұжырымдама, стратегия, тарихшылар 
конгресі, жалпыұлттық кеңес.

Қазақстанның қазіргі кезең 
тарихына «сындарлы он жыл» 
мен «бейбітшілік пен жасампаз-
дық» жылдары болып енген 
онжылдықтарда мемлекетіміз 
қалыптасты. «Қазақстан-2050» 
стратегиясында       айтылғандай, 
«ел 20 жыл бойы егемендігі-
міз бен саяси салмағымызды 
нығайтуға жұмыс істеді. 

20 жыл өткен соң бұл 
мақсатқа қол жетті. Қалыптасу 
кезеңі табысты аяқталды» [1]. 
ал енді сол мемлекетті құраушы 
«...ұлтты ұлт ететін не? оның 
тәуелсіз мемлекеті. Нақтырақ 
айтсақ, мемлекет жүргізетін 
саясат. мемлекеттік саясат» 
[2, 59 Б.]. осы мемлекеттік 
саясаттың ғылымдағы, соның 
ішінде тарих ғылымындағы 
ұстанымы қандай? соңғы кезде 

елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
«Қазақстан тарихына» қатысты 
тапсырмалары нені мегзейді? 
осы сұрақтарға қатысты күрде-
лі мәселелер жақында астана 
қаласында болған Ұлттық 
тарихты зерделеу бойынша 
ведомоствоаралық жұмыс тобы-
ның кеңейтілген отырысында 
(жалпыұлттық кеңес) көтерілді. 

отандық тарихшылардың 
басын біріктірген бұл кеңесте 
негізгі баяндама жасаған 
мемлекеттік хатшы марат 
тәжин: «Ұлттық тарихқа стра-
тегиялық тұрғыдағы өзінің 
көзқарасын мемлекет басшысы 
1999 жылы шыққан «тарих 
толқынында» кітабында баян 
етіп берді. 2003 жылы, Қазақстан 
халқына Жолдауында Президент 
Н.Ә. Назарбаев бұрын-соңды 

удк 378.091.64:94(574)
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болып көрмеген «мәдени мұра» 
бағдарламасын бастайтынын 
жариялады. Бағдарлама жүзеге 
асырылған жеті жылда – 2004-
2011 жылдар аралығында 
Қазақстанның тарихы, архео-
логиясы мен этнографиясы 
бойынша 26 арнаулы зерттеу 
жүргізілді. дегенмен, мұның 
бәрі – тарихи жады мен тарихи 
әділеттілікті қалпына келтіру 
жолындағы ауқымды жұмыстың 
басы ғана» екенін атап өтті [3]. 

ал «тарих толқынында» 
атты кітапқа 1995 жылғы 
«Қазақстан республикасының 
тарихи санасын қалыптастыру» 
тұжырымдамасының қабылда-
нуы, 1997 жылдың «Жалпыұлт-
тық татулық пен саяси қуғын-
сүргін құрбандары еске алу 
жылы», 1998 жылдың «халық 
бірлігі мен Ұлттық тарих жылы» 
деп негіз жасады. осы кітапта 
еліміздің өткен тарихы жүйелі 
берілген және оның жастар 
үшін тарихи тағлымы мол. Бұл 
еңбекте тарихи-хронологиялық 
қағида басшылыққа алынған 
және оқиғалар желісі ғылыми-
көпшілік қауымға түсінікті [4]. 
Жалпы бұл кітапты отандық 
тарих ғылымының биік бір беле-
сі ретінде де бағалауға болады. 
Бұл – бір. 

екінші жағынан, содан бергі 
уақытта ғылыми айналымға 
қаншама жаңа тарихи деректер 
енді. тарихтың негізі сол 
қалпында қалғанмен, жаңа 
тарихи тұжырымдар жасалуда. 

мысалы, қазіргі археология-
лық зерттеу жұмыстарының 
нәтижесінде «алтын адам» 
ескерткішінің саны 6-ға жетті. 
сол сияқты астана қаласының 
тарихындағы ортағасырлық 
«Бозоқ» ескерткішін жаңа 
қырынан зерттеу қолға алынды. 
Қыпшақтардың астанасына ай-
налған Бозоқ қаласы – астана 
қаласының өрлеу тарихындағы 
бір белес болып табылады. тарих 
ғылымының соңғы жаңалықта-
рын мүмкіндігінше оқу құралда-
ры мен оқулықтарға енгізіп 
отырған абзал.

«мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы төл тарихымызды 
жаңа сипатта зерттеуге жол ашты. 
1993-1994 жылдары екі тілде 
«Қазақстан тарихы» очерктерi, 
1996-2010 жылдар аралығында 
5 томдық «Қазақстан тарихы», 
сондай-ақ жалпы бiлiм беретiн 
орта және жоғары мектептерге 
арналған тарих оқулықтары 
баспадан шықты. 

солардың iшiнде 2009 
жылы «атамұра» баспасынан 
шыққан «Қазақстанның қазiргi 
заман тарихы» деп аталатын 
жалпы бiлiм беретiн мектептiң 
9-сыныбына арналған оқулық 
пен жоғары оқу орындарының 
тарихшы емес мамандықтарына 
(бакалавриат) арналған 448 
беттiк «Қазiргi Қазақстан тари-
хы» оқулығының жетістіктері 
мен кемшіліктеріне тоқтала 
кетейік. сол арқылы қазіргі 
оқулықтардың проблемаларын 
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анықтау көзделеді. алғашқы 
9 сынып оқулығын баспаға 
ұсынған Қр Бiлiм және ғылым 
министрлiгi, бұл өңделген 
2-басылымы. төрт бөлiмнен 
тұратын оқулық мазмұнында 
бiрiншi (1914-1918 жж.), екiншi 
дүниежүзiлiк (1939-1945 жж.) 
соғыстар, «қырғи қабақ» соғыс 
аралығындағы Қазақстанның 
жағдайы мен тәуелсiздiк тарихы 
толық қамтылған. оқулықта 
құжаттар мен материалдар, 
глоссарий, схемалар, тест және 
шығармашылық тапсырмалар, 
мәтiндер, карталар берiлiп, дәуiр 
суреттерiмен көркемделген. 
кiтаптың безендiрiлу сапасы 
өте жоғары. оқулық Болон 
декларациясын қабылдаған 
Қазақстанның бiлiм мен ғылым 
саласындағы модульдiк және 
кредиттiк оқыту жүйесiне 
сәйкестендiрiлiп жазылған [5]. 

 Әлемдiк тәжiрибе көр-
сеткендей, тарихи сананы 
қалыптастыру үшiн ең алдымен, 
тарихтың «ақтаңдақ беттерiн» 
ашуды одан әрі жетілдіру керек, 
соған сәйкес жаңа концепциялар 
жасалады. Қазіргі отандық та-
рихнаманың мазмұны түбірінен 
өзгердi, жаңа тұжырымдар пайда 
болды. мысалы, патшалық және 
кеңестік отарлау саясатына 
қарсы ұлт-азаттық қозғалыс 
тарихындағы алаш қозғалысы 
тақырыбы. аталған мектеп 
оқулығында алашорда тарихы 
толық қамтылған [5, 70 Б.]. 
Қосымша материалдар, дәуір 

құжаттары мен суреттер сәтті 
іріктелген. дегенмен кiтаптың 
§ 6-7. «Қазақстан 1917 жылғы 
ақпан революциясы кезiнде» 
параграфының тақырыбына 
байланысты, осы мәселенiң 
мазмұны мен тақырыбын 
үйлестiруде, «әттеген-ай» бай-
қалады. айталық, алашорда 
тарихы қамтылған § 9-10. «халық 
бұқарасы революциялық-саяси 
белсендiлiгiнiң артуы» парагра-
фы мынадай тақырыптармен 
берiлгенде, мазмұн мен 
тақырып сәйкестiлiгi үндесiп, 
әрi тәуелсiздiк идеясының 
бастауында тұрған алашорда 
тарихы айқындалар едi. 1) § 6-7. 
Қосөкiмет тұсындағы Қазақстан; 
2) § 9-10. алаш автономиясы 
және алашорда. 

ал жоғары оқу орындарына 
арналған «Қазіргі Қазақстан 
тарихы» оқулығына келсек, 
ол «тәуелсiздiктiң тарихи-
өркениеттiк негiздерi» және 
«тәуелсiз Қазақстан» деп 
аталатын екi көлемдi бөлiмнен 
тұрады. Бiрiншi бөлiмде «ежел-
гi және орта ғасырлардағы 
Қазақстан (хV ғасырдың басына 
дейiн)», «Қазақ хандығы: орта 
ғасырлардан жаңа заманға дейiн 
(хV-хVШ ғ. басы)», «отарлық 
және кеңестiк Қазақстан 
(хVШ-хх ғғ.)» тақырыптары, 
екiншi бөлiмiнде «тәуелсiздiк 
қарсаңында», «тәуелсiздiк және 
Қазақстан мемлекеттiлiгiнiң 
қалыптасуы», «Нарыққа өту 
және экономиканың қазақстан-
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дық үлгiсi», «тәуелсiздiктiң 
әлеу-меттiк-мәдени негiзi», 
«Қазақстан және қазiргi әлем», 
«Н. Назарбаев – Қазақстан 
республикасының тұңғыш 
Президентi» тақырыптары 
мейлiнше толық қамтылған. 
Бұл оқулықтың ерекшелiгi - 
хронологиялық дәуiрлеуi өзге-
ше; соған сәйкес тақырыптар-
дың берiлуi үйлесiмiн тапқан; 
екiншiден, тәуелсiздiк тарихына 
кеңiрек тоқталған; үшiншiден, 
тәуелсiздiк жылдары жариялан-
ған құжаттар мен материалдар 
бiрiздiленiп, айналымға түскен. 
Қоғамның сұранысына сәйкес 
дайындалған салмағы бар бұл 
оқулықта тәуелсiздiк шежiресi 
жүйелi мазмұндалған [6]. 

 осыдан екі жыл бұрын бол-
ған Қазақстан тарихшыларының 
I конгресi мен жақында өткен 
ведомоствоаралық жұмыс то-
бының кеңейтілген отырысында 
тәуелсiз Қазақстанның дербес 
мемлекет ретiнде қалыптасу 
кезеңдерiн дәйектеу және 
қалыптасқан мемлекетіміздің 
тарихын зерделеудің уақыты 
келгені нақты айтылды. мәселеге 
осы тұрғыдан келгенде, авторлар 
үшiн әртүрлі жанрда (оқулық, 
монография, құжаттар жинағы 
т.б.) шыққан кітаптардың сапасы 
алдыңғы кезекке шығуы шарт, 
бұл – заман талабы, ал оған 
міржақып дулатовтың сөзімен 
айтқанда, «оң мен солды айтып 
беруші тарих» [7, 257 Б.] жауап 
береді. 

Бүгінге дейін жарық 
көрген «Қазақстан тарихы» 
оқулықтарында саяси оқиғалар 
мен даталарға байланысты 
қарама-қайшылықтар, бiрқатар 
тақырыптардың ашылмауы, 
оқулық тiлiнiң күрделiлiгi және 
т.б. толып жатқан кемшiлiктер 
орын алғаны жасырын емес. 
осы оқулықтардың басым бөлiгi 
«неге қоғам      сұранысын қа-
нағаттандыра алмай отыр?», 
«нендей кедергiлер бар?», «не 
iстеу керек?» деген сауалдар 
бар. Бiздiң ойымызша, енді 
тарихшылардың бірінші жұмысы 
бүгiнге дейiн баспадан шыққан 
оқулықтарды талдаудан басталу 
керек. ол үшiн Қазақстан 
тарихшыларының I конгресi 
мен Ұлттық тарихты зерделеу 
бойынша ведомоствоаралық 
жұмыс тобының кеңейтілген 
отырысының шешімдерін іске 
асыру керек. Бізге Қазақстан 
тарихы оқулықтарын қайта 
жазудан пайда жоқ, көшiрмелер 
саны жетіп артылады. Бізге қазіргі 
қолданыстағы оқулықтарды же-
тiлдiру жұмыстарын қолға алған 
тиімді. 

тарих пәнiнен жаңадан 
жазуды талап ететiн оқу құралда-
ры мен оқулықтар жеткiлiктi. 
мысалы, отан тарихын Әлем 
тарихының құрамдас бiр бөлiгi 
ретiнде оқытсақ, ең алдымен, 
қазақ тарихына қатысты мем-
лекеттердiң, айталық ерте дүние 
тарихынан Персия, грекия, орта 
ғасырлардан Қытай, араб елдерi, 
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орталық азия, моңғолия, осман 
империясы, жаңа және қазiргi 
заман тарихынан ресей, оңтүстiк 
Шығыс азия елдерiнiң тарихын 
бiлу керек. аталған мемлекеттер 
тарихын Қазақстан тарихымен 
байланыстыратын дербес оқу 
құралдары мен оқулықтар да-
йындау қажеттiлiгi сезiледi. Бұл 
– Қазақстан тарихын оқыту мен 
зерттеуде күнделiктi кездесетiн 
проблема. 

отан тарихын әлем ха-
лықтарының тарихынан бөлiп 
түсiндiру мүмкiн емес. демек, бұл 
мәселеге сұраныс бар деген сөз. 
Әрине, Әлем тарихынан дайын-
далған қазақ тiлiндегi оқулықтар 
да жеткiлiктi. солардың ма-
териалдарын пайдалана оты-
рып, соңғы ақпараттармен 
толықтырылған жаңа оқулықтар 
жазуға болады. тек ескеретiн 
жағдай – тақырыптың ашылуы, 
оқушының немесе студенттiң 
оқулық  мәтiнiн тез игеруi, 
қысқа әрi нұсқа танымдық 
ақпараттардың мол берiлуi. Бұл 
жаңа типтiк оқу бағдарламала-
рын дайындаудан басталады. 
Өйткенi, соңғы өзгерiстер тип-
тiк бағдарламада көрiнiс беруi 
керек. 

келесi мәселе жоғары 
сыныптарға арналған бағдарлы 
оқулықтар сабақ процесiнде 
айтарлықтай қолданылмайды 
екен. оның себептерi неге 
анықталмайды? Қазіргі та-
рих оқулықтарының олқы 
тұстарын түзету үшiн мектеп 

мұғалiмдерiнiң шығармашылық 
жұмыстармен айналысуына тура 
келедi. Бiрақ, оған мектептегі 
тәрбие жұмысы мен қоғамдық 
жұмыстар қосылып, мұғалiмнiң 
ізденуіне уақыты болмайды. 
Заманауи талабы жоғары, 
ағымдағы жаңалықтарға iлесiп 
отыру  керек. мұның бәрi – 
оқулық дайындайтын мамандар 
мен оны жарыққа шығаратын 
баспаларға үлкен сын.

Ғылыми ортада тарих 
методологиясы мен тарих 
философиясын жетiк меңгерген 
мамандар көп емес. тәуелсiздiк 
жылдарында тарих ғылымына 
жаңа серпiн әкелген, тарихты 
оқыту мен зерттеудiң қыр-
сырларын әбден игерген, өз-
дерінің шәкiрттерiмен мақтана 
алатын, ресми емес тарих мек-
тебiн қалыптастырған мәмбет 
Қойгелдиев, талас омарбеков, 
ханкелдi Әбжанов т.б. сияқты 
мықты тарихшыларымыз бар. 
олар тарих методологиясына 
қатысты көптеген маңызды 
ғылыми мақалалар жариялады, 
тарихнамалық еңбектерiн 
шығарды. Бірақ тарих (отан 
тарихы) методологиясынан 
арнайы еңбектер жоқтың 
қасы деуге болады. аталған 
авторлардан басқа қазақ тiлiнде 
жарық көрген кiтаптар саусақпен 
санарлық, оның өзi – тарих 
методологиясының бiр тармағын 
ғана қамтитын еңбектер (д. кi-
шiбеков, З. алдамжар, Қ. ата-
баев, о. мұқатова т.б.). соған 
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орай болашақта жоғарыда атал-
ған авторлардың еңбектерiндегi 
тарих методологиясына қатысты 
мәселелердiң басын бiрiктiрiп, 
«тарих методологиясы» немесе 
«отан тарихы методологиясы», 
«тарихи таным және тарихи 
процесс», «тарих философиясы» 
т.б. атаулармен кiтаптар көптеп 
даярланса, оң іс болар едi. 

«оқулық – ғылым емес» 
дегенмен, жастардың ұлттық 
санасын қалыптастыруда оқу-
лықтың алатын рөлі өте зор. 
сондықтан, оқулықтар мен 
оқу құралдарының авторлар 
қоғамға пайдалы оқулықтарды 
шығаруда бәсекелестік орта-
ны қалыптастырып, қоғам 
сұранысына сәйкес тың дү-
ниелердi жарық шығарса деген 
тілек бар. 

күн тәртiбiнен түспейтiн 
тағы бір мәселе - «Қазақстан 
тарихы» (көне дәуiрден бүгiнге 
дейiн) пәнiн жоғары оқу 
орындарында оқыту. Қазақстан 
республикасының мемлекеттiк 
жалпыға мiндеттi бiлiм беру стан-
дарттары бойынша Қазақстан 
тарихы барлық мамандықтарда 
оқытылып келеді. оның жалпы 
сағат көлемi – 3 кредит (135 сағат), 
бірақ оны қысқарту фактілері 
кездеседі. 

Өкінішке орай жоғары оқу 
орындарында Қазақстан тарихы 
кәсiби тұрғыдан оқытылмайды. 
кадрлардың біліксіздігі ме, әлде 
басқа себептері бар ма, кейде 
БаҚ мен теледидардан жас-

тарымыздың Қазақ тарихынан 
қойылатын сұрақтарға жауап 
бере алмай жататынын көріп 
жүрміз. кейбiр әрiптестерiмiздiң 
оқу процесiн ұйымдастырудағы 
кемшіліктерін айтуға болады, 
«стандартта солай жазылған» 
деп, қатып қалған догмалық 
әдiспен оқыту осы заманның 
талабына сәйкес келмейді. 
кредиттiк оқыту жүйесiнде 
стандарттағы сызбанұсқа (схема) 
жұмыс iстеу керек, тақырыптар 
қозғалысқа түсуі керек. ал бізде 
кейбір кафедра меңгерушiлерiнiң 
қимылы бәсең, баяу.  

оқу процесiн ұйымдас-
тыратын эдвайзерлер мен 
тьютерлер силлабус мазмұнын 
студенттiң сұранысына сәйкес 
дайындау керек, өйткенi ҰБт-
ға дайындық кезiнде мектеп 
түлектерi көне дәуiрден бүгiнге 
дейiнгi отан тарихын шолу 
түрiнде меңгерiп алады. Жоо-ға 
түскен студент сол шолу тарихын 
жетiлдiру керек. ол үшiн 
Қазақстан тарихы тереңдетiлiп 
оқытылуы керек. Бiрақ, 
студенттер «баяғы жартас – сол 
жартас» күйiн кешедi. Қазақстан 
тарихы оқытылсын, дұрыс оған 
ешкiмнiң таласы жоқ. Әлемдік 
кеңістікке шыққанда немесе 
елімізге шетелдiктер келсе, 
қазақтың тарихымын, өнері мен 
мәдениетiмен мақтанамыз. 

ендеше, жалпыға мiндеттi 
бiлiм беру стандарттарына 
Қазақстан тарихы пәнi 3 кредит 
деген жерге  «Қазақстан тарихы 
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(кәсiби)» деген сөздi қосу керек. 
тiл мамандықтары бойынша 
білім беру стандарттарында 
«ағылшын тiлi (кәсiби)» деп 
нақты көрсетiледi. сол сияқты 
кейбiр кафедра меңгерушiлерiне 
заңнамалық құжатта осылайша 
нақты көрсетiлмесе, стандарт 
мазмұнына шығармашылық 
көзқарас жоқтың қасы. Өкі-
нішке орай осындай келеңсiз 
құбылыстар бiздiң білім беру 
жүйесінде кездеседi. сөз соңында 
мынадай ұсыныс-пiкiрлерді 
білдіреміз: 

1. Жоо-да Қазақстан тари-
хын оқытудың пішімі мен 
мазмұнын өзгерту мақсатында 
мемлекеттiк жалпыға мiндеттi 

бiлiм беру стандарттарына сәйкес 
жаңа типтік оқу бағдарламала-
рын жасау;

2. Қазақстан тарихын 
әлем тарихының құрамдас бір 
бөлігі ретінде оқытудың жаңа 
механизмдерiн жасау; 

3. Жарияланған тарих 
оқулықтарын негiзге ала отырып, 
олардың  сапасын көтеру.

мемлекетіміз қалыптасқан 
жағдайда тарих оқулықтарын 
дайындауда бұрын жіберілген 
олқылықтардың орнын толық-
тырып, олардың сапасына 
күш жұмылдырсақ, қоғамға 
пайдалы іс болмақ. Өйткені, 
тарих оқулықтарының сапасы 
көтерілсе, елдің тарихи санасы 
да жетілмек. 
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К ВОпРОСУ О пЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ
 КАЗАхСКО-РОССИЙССКИх ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

В НОВОЕ ВРЕМЯ

Аннотация
в докладе государственного секретаря рк м.м. тажина на 

расширенном заседании межведомственной рабочей группы по 
вопросам изучения национальной истории, состоявшимся 5 июня 
2013 года, говорится о том, что история тюркско-славянского 
взаимодействия - это прежде всего история многогранного взаи-
модействия.  

в   статье предпринята попытка рассмотреть вопросы пери-
одизации казахско-русских взаимоотношений в период XVIII-XIX 
вв. в статье дается историографический анализ и предлагается автор-
ская интерпретация данного вопроса.

Ключевые слова: периодизация, этапы, казахско-российсские 
отношения,  XVIII-XIX вв., урало-каспийский регион.

исследование    истории   ка-
захстанско-российских взаимо-
отношений является, безусловно, 
одним из актуальнейших 
направлений современной наци-
ональной истории. особую 
актуальность исследованию 
этой темы в ретроспективе 
придает динамика современных 
межгосударственных взаимоот-
ношений республики казахстан 
и российской Федерации.

На современном этапе 
взаимоотношения межу ка-
захстаном и россией харак-
теризуются как добросо-
седские и союзнические, и 

это наглядно выражается в 
поддержании на высоком уровне 
экономического, политического 
и культурного обмена между 
нашими государствами. есть 
все основания предполагать, 
что и в дальнейшем будет 
поддерживаться этот высокий 
уровень доверия между странами. 
Подтверждением тому является 
решение Президентов двух стран 
– Н.а. Назарбаева и в.в. Путина 
принятое в  октябре 2012 года. 
тогда, в рамках торжественных 
мероприятий, посвященных 20-
летию подписания договора 
о дружбе, сотрудничестве 

удк 94(574+47)
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и взаимной помощи между 
российской Федерацией и 
республикой казахстан и 20-
летию установления дипло-
матических отношений между 
двумя странами, с рабочим 
визитом в россии находился 
Президент казахстана Н.а. 
Назарбаев. во время этого визита 
было принято «совместное 
заявление Президента российс-
кой Федерации и Президента 
республики казахстан», в 
котором главами государств 
было принято решение, 
поручить Правительствам 
обоих стран «опираясь на 
постоянно совершенствуемую 
двустороннюю договорно-пра-
вовую базу» в течение 2013 
года «разработать и внести на 
подписание новый договор о 
добрососедстве и союзничестве 
казахстана и россии в XXI 
веке»[1].

Поэтому с научной точки 
зрения является важным 
всесторонне исследовать ис-
торию формирования этих 
взаимоотношений, которые ухо-
дят    корнями в новое время 
и даже в тюрко-славянское 
средневековье. Безусловно эти 
связи носили разнообразный 
характер и широко колебались 
в пределах от конфликтности 
до добрососедства и стра-
тегического союзничества. 
Здесь уместно привести оценку 
этому историческому процессу 
сделанную на расширенном 

заседании межведомственной 
рабочей группы, специально 
посвященном изучению наци-
ональной истории казахстана 
под председательством госу-
дарственного секретаря рк м.м. 
тажина состоявшемся 5 июня 
2013 г. 

государственным секрета-
рем, была дана точная оценка: 
«история тюркско-славянского 
взаимодействия – это не только 
история войн, военных побед и 
поражений… это, прежде всего, – 
и тут он абсолютно прав – история 
многогранного взаимодействия 
– торгового, политического, 
военного, культурного» [цит. по: 
2]. 

одним из важнейших 
аспектов изучения любых 
исторических явлений, в том 
числе истории международных 
отношений является, конечно, 
проблема периодизации. в 
статье специально посвященной 
вопросам исторической перио-
дизации как всемирной, так и 
национальной истории профес-
сор в.я. гросул отмечает, что 
«без обоснованной периодизации 
история как наука теряет одну из 
важнейших своих особенностей. 
При всей неизбежной условности 
и закономерной относительнос-
ти периодизация историческо-
го процесса влечет за собой 
необходимость вычленения 
наиболее характерных его 
периодов, отражающих самые 
существенные этапы жизни 
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общества» [3, с. 122]. 
до сегодняшнего дня остается 

открытым вопрос периодизации 
казахско-российсских отношений 
в новое время. в связи с этим 
хочется остановиться на этом 
вопросе подробнее. 

с установлением особых 
международно-правовых отноше-
ний в 1730-х гг. начинается 
по сути новый этап казахско-
российских взаимоотношений. 
Применительно к началу 
30-х гг. XVIII в. можно 
говорить только о начале 
сложного и противоречивого 
процесса непосредственного 
взаимодействия казахских ханств 
и российского правительства. 
Принятие покровительства 
российской империи ханом 
абулхаиром в 1731 г. не 
следует рассматривать   именно 
как момент вхождения и 
территориального включения в 
российскую империю. в начале 
1730-х гг. ни в казахстане, ни в 
Петербурге не знали наверняка, 
в какую сторону будет идти 
этот процесс в дальнейшем, и, 
тем более чем он завершится 
через полтора века. Поэтому не 
оправданны, например, такого 
рода утверждения, что «к 1743 
г. казахи младшего, а затем 
и среднего вошли в состав 
россии» [4, с. 76; 5, с. 176]. о 
непосредственном подданстве, 
как справедливо отметил в.я. 
Басин, правомернее говорить 
«лишь на завершающем этапе 

присоединения казахстана к 
россии… во второй половине 
XIX века» [6, с. 26,33.].

определение политико-
правового статуса казахских 
государственных образований – 
ханств – по отношению к россии 
является одним из сложных 
вопросов историографии. мно-
гие исследователи по-разному 
оценивают и характеризуют 
систему казахско-русских взаи-
моотношений в Новое время. 

Например, и.в. ерофеева, 
отношения обеих сторон в 
момент подписания официаль-
ных документов о подданстве, 
характеризуют как сателлитно-
вассальные [7, с. 85]. известный 
учёный Н.е. Бекмаханова в 
коллективной работе, специально 
посвящённой становлению и 
развитию системы управления 
россии в регионах, приходит к 
выводу, что казахские ханства, 
«будучи включенными в состав 
россии, сохранили многие 
элементы суверенитета… хотя 
и с ограничениями» [8]. в этой 
же работе, в заключительной 
главе, посвященной типоло-
гии «системы управления 
национальных окраин рос-
сии», с.г. агаджанов ха-
рактеризует казахско-рус-ские 
взаимоотношения как «пат-
ронатные» [6, с. 121]. если 
исходить из того, что казахи, 
по мнению ряда историков 
(например, к.к. абуева), 
«подписавшие акт о подданстве, 
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воспринимали его как военный 
и политический союз с россией, 
которая берёт их под своё 
покровительство» (т.е. под 
патронат, если использовать 
латинский эквивалент этого 
понятия), то получается, что 
казахско-российские поли-
тические взаимоотношения в 
тот период выстраивались по 
«сценарию» именно казахской 
стороны [10, C. 159].

исследователи г.с. султан-
галиева, а.к. алитурлиева 
хронологически политические 
взаимоотношения казахстана 
и россии представляют 
следующим образом: 1) 1731 
- 1748 гг. – установление 
«политического патроната 
российского государства над 
кочевыми регионами»; 2) 1748 г. 
- конец XVIII в. – установление 
«политического протектората, 
сопровождавшегося согласова-
нием, а затем и прямым 
назначением правителей степи – 
казахских ханов»; 3) конец XVIII 
в. - 20-е гг. XIX в. – формирова-
ние системы «приграничного 
политического регулирования 
жизни казахского общества»; 4) 
с 20-х гг. XIX в. – «переход от 
приграничного регулирования 
к прямому управлению 
кочевниками казахстана» [11, 
C. 5]. с. Завгородняя период, 
охватывающий большую часть 
XVIII в. (30-е гг. XVIII в. – 
20-е гг. XIX в.) характеризует 
как – «период номинального 

подданства или протектората» 
[12, C. 63]. 

следует вспомнить позицию 
в.я. Басина, который в 1960-е гг. 
подчёркивал, что «неправильно 
искать в отношениях между 
россией и казахстаном 
протекторат или вассалитет 
в чистом, классическом вы-
ражении» [6, с. 34]. сам ис-
следователь определяет данные 
отношения как «несколько 
видоизменённый по содержанию 
и по форме институт протектора-
та, сочетавшийся с элементами 
вассалитета» [6, с. 28,34]. 
Б.м. абдрахманова казахско-
российские отношения в XVIII 
в. делит на два качественных 
этапа: в первой половине века – 
это «пассивное приспособление 
[россии] к специфическим 
социально-политическим усло-
виям самого казахского общест-
ва» и во второй половине века 
(в период правления екатерины 
II) – уже активизация российской 
политики и попытки оказывать 
политическое и социально-
экономическое влияние на 
дальнейший ход развития 
политических сообществ млад-
шего жуза [13, C. 11-12].

важный вклад в тео-
ретическую разработку вопросов 
политико-правового взаимного 
статуса казахских ханств и 
россии внес а. кузембайулы. 
в течении XVIII в. комплекс 
казахско-русских он выделяет в 
первый период и определяет как 
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«протекторат - форма зависимости, 
при которой протежируемое 
государство (казахстан) теряло 
часть суверенитета, в частности, 
лишалось право самостоятельных 
международных сношений. в 
обмен государство-протектор 
(россия) обязывалось защищать 
интересы зависимого государства 
от третьих стран», при этом 
«в первый период российско-
казахстанские взаимоотношения 
учитывали обоюдный интерес» 
[14, C. 124]. 

Начало XIX в.,  как отмечает 
а. кузембайулы, характеризуется 
в военном отношении – 
интенсив ным строительством 
военных укреплений, казачьей 
колонизацией, а в политичес-
ком плане – привлечением 
на свою сторону некоторой 
части казахской верхушки. 
в частности он пишет, что 
«назначая представителей казах-
ской знати на административные 
должности, раздаривая подарки 
и применяя другие меры, 
царское правительство создало 
в казахстане мощную базу 
для будущей марионеточной 
псевдогосударственной структу-
ры. опираясь на нее, россия 
в одностороннем порядке 
попыталась ликвидировать 
ханскую власть на территории 
младшего и среднего жузов. 
об этом свидетельствуют 
административные реформы 
П.к. Эссена в младшем жузе и 
м.м. сперанского в среднем 

жузе» [14, C. 124]. 
Это привело к тому, что 

заметная часть территория 
казахских земель оказалась под 
юрис дикцией россии, однако а. 
кузембайулы оговаривает что 
«спецификой правового статуса 
новоприобретенных земель 
было то, что сама империя 
присоединенные земли не 
считала своей собственностью. 
Подтверждением этому является 
то, что земли, населенные 
казахами, назывались «внеш-
ними» округами, т. е. чужими, 
находящимися за пределами 
россии. да и россия все свои 
взаимоотношения с казахстаном 
осуществляла через азиатский 
департамент министерства инос-
транных дел. данный период 
можно считать переходным» [14, 
C. 124-125].

следующий этап он 
связывает с упрочением по-
зиций Петербурга в казахском 
крае, когда «вся современная 
территория казахстана вошла 
в состав российской империи, 
была поделена между тре-
мя генерал-губернаторствами 
и шестью областями. По 
временным положениям 1867-
1868 гг. вся земля в казахстане 
объявлялась государственной 
собственностью, на территорию 
казахстана распространялись 
имперские законы. Были 
осуществлены экономические, 
административные и поли-
тические реформы. таким 
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образом, казахстан оказался 
колонией российской империи 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями» [14, C. 125].

если подытожить, то в целом 
периодизация казахско-русских 
политических взаимоотношений 
по а. кузембайулы выглядит 
следующим образом: первый 
период – 30-е гг. XVIII в. – 20-е 
гг. XIX в. (период протектората); 
второй – с 20-х по 60-е гг. XIX 
в. (переходный период); с 60-х 
гг. XIX в. начинается третий – 
колониальный период истории 
казахстана.

таким образом, в своих 
исследованиях а. кузембайулы 
приходит к выводу, что 
установление колониального 
периода в казахско-российских 
взаимоотношениях относится 
к 1860-м гг., а XVIII в. 
характеризуется им как период 
протектората [14, C. 125]. 

рассматривая особенности 
установления договорных по-
литических отношений меж-
ду казахстаном и россией, 
необходимо выделить один 
важный момент – практически 
никакие платежи и повинности 
до начала XIX в. казахским 
населением в пользу империи 
не неслись. в 1788 г., то есть 
спустя более полувека после 
первой миссии а.и. тевкелева в 
казахскую степь и последовавших 
после этого событий, и. Болтин 
отмечал, что «хотя казахи и 
называют себя подданными 

россии и поручительство 
верности своея от себя дают 
аманатов, но податей не платят, 
служеб и повинностей никаких не 
отправляют, управляются своими 
обычаями и начальниками» [15, 
C. 389]. 

в.я. Басин обратил внима-
ние на то, что зафиксированные 
при принесении присяги 
обещания собирать ясак (от 1 
до 4 тысяч корсаков и лисиц в 
год) несли скорее формальный, 
«символический характер», 
если учесть, что население 
присягнувших жузов составляло 
несколько сот тысяч человек [6, 
с. 29]. 

другой важный момент 
это то, что при определении 
статуса взаимных отношений, 
как подчеркивает, например 
в.в. трепавлов, – «отношения 
подчинения и подданства русская 
сторона и ее партнёры зачастую 
воспринимали совершенно по-
разному», при этом необходимо 
чётче представить «различия во 
взглядах на статус пребывания в 
составе россии у русских властей 
и у присоединенных народов» 
[16, C. 7].

в процессе конструирования 
периодизации в изучаемом воп-
росе, как нам кажется, важным 
является учитывать региональ-
ный фактор. в силу крайней 
обширности казахских степей  
в разных регионах различные 
исторические процессы и явления 
могли и вероятно протекали с 
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разной степенью интенсивнос-
ти, что делает попытку об-
щей периодизации казахско-
русских взаимоотношений, 
по крайней мере, в течении 
XVIII в. не результативной. 
именно поэтому предлагаем 
ниже периодизацию казахско-
русских взаимоотношений 
непосредственно в урало-
каспийском регионе, где эти 
взаимоотношения получили 
импульс в первой трети XVIII 
века.

в целом, казахско-российс-
кие взаимоотношения в приг-
раничном урало-каспийском 
регионе были весьма динамичны. 
в XVIII в. в этих отношениях 
прослеживаются следующие 
периоды:

первый – 1710-е – 
1760-е гг., – характеризуется   
инициированием и большей 
активностью со стороны 
ханства абулхаира, особенно 
в момент начала установления 
особых отношений с россией и 
приспособлением российской 
администрации к новому для 
неё уровню взаимоотношений 
в урало-каспийском регионе; 
также характеризуется прямой 
зависимостью интенсификации 
взаимоотношений от личностного 
фактора (ханы в младшем жузе 
и оренбургские приграничные 
начальники) что приводило к 
значительному варьированию 
уровня взаимоотношений, от 
деструктивных (например, 

а.р. давыдов – Нуралы-хан) 
до активных, прагматичных, 
исходящих из сложившейся 
ситуации (например, абулхаир-
хан – а.и. тевкелев; Нуралы-хан 
– д.в. волков). уровень казахс-
ко-российских политических 
взаимоотношений, который 
сформировался на первом этапе, 
может быть определён (по линии 
Петербург – младший жуз) 
как номинально-патронатные 
отношения с невозможностью 
контроля внутренней и внешней 
политики;

второй период – середина 
1760-х – начало 1780-х гг. – начало 
укрепления позиций Петербурга 
в регионе, что в тот период 
намечает процесс изменения 
политического статуса казахского 
ханства младшего жуза (ханство 
абулхаиридов) в направлении 
определённого ограничения его 
государственного суверенитета. 
При этом в территориальном 
плане младший жуз остаётся 
полностью суверенным. Про-
исходит усиление потенциала 
и масштабов приграничной 
и трансграничной торговли в 
регионе. личностный фактор, 
то есть значение способностей 
и индивидуальных взглядов 
оренбургских начальников 
на характер казахско-
русских взаимоотношений 
продолжают иметь в целом 
важное значение. На этом этапе 
уровень казахско-российских 
политических взаимоотношений 
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характеризуется как условно-
патронатные с фактической 
невозможностью контроля 
внешней и ограниченным 
контролем внутренней политики.

в начале 1780-х гг. 
появляются предпосылки к 
модернизации российской 
приграничной политики, – в 
Петербурге начинают искать и 
применять подходы иные, чем 
в предыдущие десятилетия. в 
целом, в тот период, особенно в 
рамках «реформ игельстрома» 
в урало-каспийском регионе 
была сформулирована и 
начала реализовываться но-
вая модель казахско-рос-
сийских приграничных взаи-
моотношений, для которой 
характерны следующие черты: 
установление и закрепление 
непосредственных политичес-
ких контактов родовой знати 
младшего жуза и оренбургской 
администрации; превращение 
родовой политической элиты 
в самостоятельного субъекта 
(актора) региональных казахско-
российских политических вза-
имоотношений; создание но-
вых для казахско-российских 
взаимоотношений политических 
структур, таких как «совместные 
учреждения» (Пограничный суд, 
судебное присутствие, расправы); 
трансформация традиционных 
для региона политических 
институтов (ханская власть, 
ханский совет). 

таким образом, довольно 
чётко проявились особенности, 
характеризующие политический 
уровень взаимоотношений в 
1780-е и который продлился 
до первых десятилетий XIX  
в., что позволяет выделить 
третий период казахско-
российских взаимоотношений 
и определить его как 
патронатно-ассоциированные, 
характеризующиеся совместной 
координацией вопросов 
внешней и внутренней поли-
тики ханств младшего 
жуза с объективным учётом 
материально-политического 
потенциала российской власти, 
в том числе в лице оренбургской 
администрации.

в целом, хотелось бы 
отметить что, на сегодняшний 
день существуют различные 
оценки уровня взаимоотноше-
ний казахстана и россии на 
протяжении XVIII века. хотя 
исследователи отмечают ка-
чественные изменения, отно-
сящиеся ко второй половине 
XVIII в., при этом заметны 
расхождения в точной оценке 
уровня взаимоотношений 
(ограниченный суверенитет, 
протекторат с элементами 
вассалитета и др.), что, на наш 
взгляд, является во многом 
отражением динамичности и 
отсутствия стагнации в казахско-
российских отношениях. 
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Аннотация
в статье излагаются взгляды на преподавание истории казахстана 

в казахском Национальном педагогическом университете имени 
абая. автор указывает на значение преподавания учебного предмета 
в процессе воспитания патриотизма и выражает несогласие с 
сокращеним учебных часов, выделяемых на преподавание истории 
казахстана в данном вузе.

Ключевые слова: академическая наука, гражданская позиция, 
объем учебного предмета, пилотный проект.

Новая парадигма исто-
рического образования, станов-
ление которой происходит в 
настоящее время, предполагает 
существенное обновление со-
держания образования в целом, 
выработку и освоение педагога-
ми-историками концептуально-
содержательных подходов пе-
дагогической технологии в вузе, 
ориентированной на личностно-
плюралистический характер, 
гуманизацию и гуманитариза-
цию системы образования, 
что совпадает с основными 
критериями образования во всем 
мире.

в современных условиях 
развития и демократизации об-
щества одной из главных задач 
суверенного казахстана является 
возрождение его национальной 

истории, построение открытого 
общества. реальный суверенитет 
невозможен без гражданской 
позиции, глубокого осознания 
уроков истории, преемственности 
поколений. 

в современных условиях 
история казахстана – это 
не только академическая 
наука, она является учебной 
дисциплиной, формирующей 
основы мировоззренческих 
позиций у обучающихся. 
история казахстана играет 
всеобъемлющую роль в фор-
мировании идентичности, 
гражданственности и пат-
риотизма казахстанцев. На что 
неоднократно обращал внима-
ние и наш глава государства 
– Президент республики 
казахстан Н. а. Назарбаев: «для 

удк 378.016:94(574)
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казахстанских гуманитариев 
нет сегодня задачи более 
актуальной, нежели проложить 
дорогу в этом колоссальном поле 
взаимодействия национальной 
идентичнос ти и динамичных 
императивов времени». и 
далее: – история имеет трудно 
определимое «вещество истории, 
что зовется национальным ду-
хом» [1, с. 12, 292]. 

таким образом, сегодня 
история – это не только прошлое 
страны, это возможность 
осмысления настоящего и пост-
роение достойного будущего 
нашей республики. академик 
андрей сахаров говорил: 
«история ничему не учит только 
тех, кто не хочет или не умеет 
учиться».

Переход на новую структу-
ру исторического образования, 
возрастание его значимости 
и объемов требует поиска 
новых путей и решений 
данной проблемы, которую 
необходимо решать уже сегодня 
и незамедлительно, так как завтра 
уже будет поздно. 

в этой связи, хотелось 
бы обратить внимание на 
преподавание истории казахста-
на в казахском национальном 
педагогическом университете 
им. абая, который выступил 
инициатором эксперимента в 
2011году и на основании приказа 
моН рк от 18 июня 2012 г. № 
283 «о проведении апробации 
образовательной программы по 

педагогическим специальностям, 
разработанным с зарубежны-
ми вузами-партнерами», вовсе 
отменил преподавание истории 
казахстана с древнейших вре-
мён до наших дней для всех 
педагогических специальностей, 
в том числе и для историков 
(по специальности 5в011400 
- история), заменив 3 кредита 
истории казахстана (форма 
контроля государственный 
экзамен) на 2 кредита исто-
рии независимого казахстана. 
возникает резонный вопрос: 
почему будущих педагогов 
(не юристов или экономистов) 
лишили знаний истории 
своего отечества?  разве они 
в них не нуждаются? и как 
завтра они будут воспитывать 
гражданственность и чувство 
патриотизма у своих учеников, 
если сами знаний не дополучи-
ли? свою инициативу умо 
университета объяснило тем, что 
казНПу им. абая. сотрудничает 
с такими зарубежными вузами-
партнерами, как Польша и турция 
и что иностранным студентам нет 
необходимости изучать историю 
казахстана, хотя с этим тоже мож-
но поспорить, ведь казахстан-
цы, обучаясь в европейских 
университетах изучают историю 
этих стран в полном объёме 
(например в великобритании 
курс национальной истории 
идёт не семестр, как у нас, а 
полноценный учебный год). в 
конце концов, для обучающихся 
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студентов из зарубежных вузов-
партнеров, которых и полтора 
десятка не наберётся, можно 
составить и индивидуальную 
программу обучения. Зачем 
же отечественных студентов 
лишать знаний? и почему мы 
должны слепо ориентироваться 
на Польшу, турцию и т.д., когда 
у казахстана свой путь развития, 
своя история.

в связи со сложившейся 
ситуацией, кафедра истории 
казахстана        им.       академика 
т.с. садыкова казНПу им. абая 
обсудила статью Президента  
Н.а. Назарбаева «социальная 
модернизация: 20 шагов к 
обществу всеобщего труда» от 
10 июля 2012 г. [2] и выступле-
ние Президента в Назарбаев 
университете от 5 сентября 
2012 г. [3], а также проблему 
исследования, преподавания и 
написания учебников по предмету 
истории казахстана. с этой 
целью был проведен круглый 
стол с участием преподавателей 
исторических факультетов  
университетов и ведущих 
историков НаН рк – д.и.н., 
профессора        х.м. абжанова,
академика, д.и.н., профессора 
м.х. асылбекова, зав. кафедрой 
истории и культуры казахстана 
д.и.н., профессора м.к. кой-
гельдиева казНПу им. абая, 
д.и.н., профессора а.Н. ку-
дайбергенова казНПу им. абая 
и др. информация об этом была 
опубликована в газете «ана тілі» 

№ 47 за 2012 г. [4].
участники круглого 

стола были единодушны в 
необходимости сохранения 
курса история казахстана в 
высшей школе в соответствии 
с государственным стандартом, 
утвержденным приказом моН 
рк № 289 от 11 мая 2005 г.

Признавая критику Прези-
дента рк Н.а. Назарбаева о 
наличии определенного повтора 
в программе истории казахстана 
средней школы и университетов, 
кафедра истории казахстана им. 
академика т.с. садыкова казНПу 
им. абая обсудила состояние 
преподавания курса в высшей 
школе и пришла к следующим 
выводам и предложениям:

Преподавание истории 1. 
казахстана в высших учебных 
заведениях страны должно 
остаться в полном объеме, 
поскольку изучение курса да-
ётся на более высоком научно-
методическом и теоретическом 
уровне и идет совершенно 
иное, более качественное 
понимание и усвоение 
предмета, что способствует 
воспитанию патриотизма и 
сплочению многонациональ-
ного казахстанского общества. 
Значимость предмета подчер-
кивается сдачей государственно-
го экзамена по истории казахс-
тана. 

к сожалению, как показывает 
наша практика, изучение 
истории казахстана в школе 



94

№ 2, 2013    мемлекет тарихы     история государства

и сдача выпускного экзамена 
методом тестирования, где 
идет чисто механическое 
запоминание ответов на тесты, 
не способствует глубокому 
теоретическому и логическому 
усвоению предмета, системности 
и преемственности исторических 
знаний, а также овладению таких 
навыков, как анализ и обработка 
больших объемов разноплано-
вой информации. Поэтому, 
пришедшие на 1 курс студенты 
имеют недостаточный уровень 
знаний по истории казахстана, 
который необходимо углубить и 
систематизировать.

в условиях многонацио-2. 
нального государства, которому 
лишь два десятилетия, что с 
временно-исторической точки 
зрения очень мало, изучение 
истории казахстана в полном 
объеме необходимо для вос-
питания гражданственности и 
интеллектуальной подготовки, 
креативно мыслящего специ-
алиста любой профессии. 

к тому же, мировой опыт 
показывает, что, несмотря на 
изучение истории отечества 
в 12-летней школе, в ведущих 
государствах мира историю своего 
государства продолжают изучать 
и в вузах (великобритания, 
япония, корея, Франция, сШа 
и другие). в связи с этим следует 
отметить, что в некоторых  
государствах мира для работы в 
государственных учреждениях 
сдача экзамена по  истории 

данного государства является 
обязательным и необходимым 
требованием.

для педагогических вузов 3. 
республики изучение истории 
казахстана с древнейших времен 
по настоящее время более чем 
необходимо, т.к. наши выпускники 
– будущие учителя средней 
школы, наставники, воспитатели 
и классные руководители, они 
должны глубоко изучать историю 
своего государства для ведения 
воспитательной и патриотической 
работы с учащимися школ.

в связи с этим, считаем 4. 
не правильными действия 
руководства нашего университе-
та, которое в 2011- 2012 гг. 
разработало с зарубежными 
партнерами  (турция и Польша) 
образовательную программу, 
в которой для педагогических  
специальностей курс истории 
казахстана (с древнейших времён 
до наших дней) был упразднен 
и введен предмет «история 
современного казахстана», хро-
нологические рамки которого 
– 1985 г. по настоящее время, 
и сокращен с 3-х  кредитов до 
2-х. вместо государственного 
экзамена сдается текущий 
экзамен. данный проект был 
утвержден Приказом моН 
рк от 18 июня 2012 г. № 283 
«о проведении апробации по 
педагогическим специальностям, 
разработанным с зарубежными 
вузами-партнерами». 

На основании этого докумен-
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та в текущем 2012-2013 учебном 
году кафедра истории казахстана 
имени академика т.с. садыкова 
на всех факультетах университета 
работала по данному пилотному 
проекту. в разработке проекта 
кафедра история казахстана 
имени академика т.с. садыкова 
не принимала участия.

На новый 2013-2014 учебный 
год образовательная програм-
ма была доработана уже с 
американскими консультантами, 
и умо университета, не 
признав нерентабильность 
пилотного проекта, решило 
оставить всё по прежнему, т.е. 
курс истории современного 
казахстана. вновь возникает  
вопрос: «Почему иностранные 
специалисты решают судьбу 
истории казахстана? Неужели 
у нас нет своих историков 
профессионалов»? мнение 
кафедры к данному факту 
негативное.

изучение истории ка-5. 
захстана в полном объеме 
(с древнейших времён до 
наших дней) необходимо и для 
студентов, приехавших с других 
государств (у нас учатся студенты 
с китая, монголии, узбекистана, 
россии, туркмении и других 
стран). студенты – казахи из этих 
стран проявляют очень большой 
интерес к истории казахстана, 
поскольку прежде они не изучали 
историю своей исторической 
родины.

реформирование препода-6. 

вания истории казахстана  
надо рассматривать в общей 
связке школа – вуз, должна 
быть четко обозначенная 
преемственность.  Необходимо 
создать компетентную комиссию 
из числа историков, которая 
бы решила, что и как и в каких 
классах преподавать в школе, а 
что и как в вузе. 

для неисторических 7. 
факультетов  вуза предлагаем 
разработать курс истории 
казахстана в научно-проблем-
ном ключе, обратить большее 
внимание на историографию,  на 
дискуссионные проблемы и т.д. 

кафедра вносит предло-8. 
жение выделить на изучение 
курса история казахстана 
5 кредитов (2 из которых на 
историю суверенного казахстана) 
со сдачей государственного 
экзамена и обучением не один 
семестр, а полноценный учебный 
год.

Подводя итог сказанному, 
можно сделать вывод, что раз-
работанный пилотный проект: 
«о проведении апробации по 
педагогическим специальностям, 
разработанным с зарубежными 
вузами-партнерами» и упразд-
нении преподавания истории 
казахстана, не оправдал себя. 
Поэтому кафедра истории 
казахстана    имени     академика 
т.с. садыкова вносит пред-
ложение пилотный проект – 
отменить, вновь ввести пре-
подавание истории казахстана 
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с древнейших времён до наших 
дней для всех педагогических 
специальностей согласно госта 
– 3 кредита (форма контроля  – 
государственный экзамен) и 2 

кредита по истории независимого 
казахстана.
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TҮЙІН
мақаланың авторы: абай атындағы Ұлттық педагогикалық 

университетінің т.с. садыков атындағы Қазақстан тарихы ка-
федрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарыныњ докторы, про-
фессор махаева айткуль Шайымкуловна.

мақалада абай атындағы Ұлттық педагогикалық университетінде 
Қазақстан тарихын оқытуы жөнінде көзкарастар баяндалады. автор 
оқу пәнін оқытудағы патриотизмді және азаматтықты тәрбиелеу 
процесіне маңыздылыңын көрсетеді және осы вузда Қазақстан 
тарихын оқытуға берілген оқу сағаттарының қысқартылуымен 
келіспейтіндігін білдіреді.

SummarY
Author ofthe article is the Head of the T.S. Sadykov History of 

Kazakhstan Chair of theAbay Kazakh National Pedagogical University, 
Ph.D on history, prof. Makhaeva Aytkul Shaymkulovna. The articleoutlines 
views on teaching of the history of Kazakhstan in the Abay KazakhNational 
Pedagogical University. 

The article is  underlines the significance of thissubject while teaching to 
the process of patriotic education and disagrees onlearning hours’ reduction 
allocated to teaching the history of Kazakhstan inthis University.    
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ КАЗАхСТАНА 
В 50-80 ГОДЫ хх ВЕКА

Аннотация
в статье рассматривается история развития высшего медицинско-

го образования в казахстане в 50-80-е гг. хх в. и его роль в развитии 
здравоохранения и медицинской науки республики.

Ключевые слова: отечественная медицина, система подготов-
ки кадров, медицинские вузы, материально-техническая база 
здравоохранения, медицинская наука.

кризисное состояние оте-
чественной медицины – это, 
во многом, и профессиональ-
ный кризис. существующая 
система подготовки кадров 
здравоохранения далеко не 
соответствует возросшим тре-
бованиям, предъявляемым сов-
ременной наукой и современны-
ми пациентами. очевидны не-
сомненные издержки вузовской 
подготовки и профессионального 

отбора, и пути их решения 
следует искать опираясь не 
только на западный опыт, но и в 
собственном прошлом.

до 50-х годов хх в. в  
казахстане, где население 
достигло более 6 млн. человек, 
был один медицинский инс-
титут в столице республики. 
естественно он не мог  обеспе-
чить необходимым   количеством 
кадров с каждым годом воз-



98

№ 2, 2013    мемлекет тарихы     история государства

растающую сеть медицинских 
учреждений. алма-атинский ме-
дицинский институт был одним 
из крупнейших вузов республики. 
в начале 50-х гг. на факультетах 
– лечебно-профилактическом, 
педиатрическом, санитар-но-
гигиеническом, фармацевтичес-
ком, стоматологическом – 
обучалось 3960 студентов [1, 
с. 462]. с 1931 по 1980 гг. 
алма-атинский мединститут 
подготовил 26719 врачей и 
провизоров. с 1935 по 1980 
гг. здесь было защищено 713 
кандидатских и 119 докторских 
диссертаций [2, с. 62]. для 
дальнейшего увеличения коли-
чества врачебных кадров в 
1951 г. был открыт второй 
медицинский институт в 
караганде. он создан на базе 
стоматологического института, 
переведенного из казани в 
караганду и реорганизованного 
в медицинский институт. в 1953 
г. в республике открыт третий 
по счету медицинский институт 
в семипалатинске. к середине 
50-х гг. в трех вузах республи-
ки работали 44 профессора, 
доктора наук, 180 доцентов, 459 
ассистентов и 70 преподавателей, 
обучавших в трех медицинских 
институтах 17 тыс. студентов 
[3, с. 108]. с 1957 г. началась  
подготовка врачей в четвер-
том медицинском институте в 
актюбинске и с 1964 г. – в пятом 
по счету медицинском институте 
в Целинограде.

таким образом, в республике 
в 50-е – первой половине 60-х гг. 
функционировало 5 медицинских 
вузов с ежегодным приемом 
3,9 тысячи студентов. кроме 
того, были открыты институт 
усовершенствования врачей и 
28 медицинских училищ. ко-
личество средних специальных 
учебных заведений постоянно  
увеличивалось. Принимаемые ме-
ры по увеличению контингента 
учащихся в высших и средних 
медицинских учебных заведениях 
республики позволили повысить 
обеспеченность медицинских 
учреждений кадрами. так, 
количество врачей в системе 
министерства здравоохранения 
республики в 1979 году достигло 
41416 человек. рост численности 
медицинских кадров позволил 
довести укомплектованность 
врачебных должностей всех 
лечебно-профилактических уч-
реждений в городах до 98,8%, в 
сельской местности до 98,5%.

материально-техническая 
база медицинских учебных 
заведений в 50-е гг. была  слабой. 
однако уже в 60-е годы в целях 
решения данной проблемы 
правительством  республики 
был принят ряд мер. в 1963 
году принято постановление 
Цк компартии казахстана и 
совета министров республики 
«о мерах по дальнейшему 
улучшению подготовки врачей 
исредних медицинских кадров», 
в котором особо указывалось, что 
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выпуск медицинских учебных 
заведений обеспечивает не более 
50% потребностей лечебно-
профилактических учреждений 
в кадрах специалистов. Было  
принято  решение об открытии 
института усовершенствования 
врачей и  обеспечении в 1963-1965 
годах общежитиями не менее 60% 
учащихся медицинских училищ 
[4, л. 295]. однако в 1968 году 
почти каждый третий студент и 
учащийся дневного отделения 
вузов и средних специальных 
учебных заведений проживал на 
частной квартире. На начало 1970 
года обеспеченность студентов 
и учащихся общежитиями 
составила всего 60,3%.

Несмотря на слабую ма-
териально-техническую базу 
медицинских вузов, качество 
подготовки специалистов была 
достаточно высокой. достаточно 
сильный профессорско-препо-
давательский состав сложился 
в медицинских институтах  
республики. так, в середине 
70-х годов в карагандинском 
медицинском институте на 53 
кафедрах работало 547 человек, 
в том числе 24 доктора и 206 
кандидатов медицинских наук.
[5, с. 95]. высокая обеспечен-
ность   медицинских    вузов 
профессорско-преподавательски-
ми кадрами объясняется 
успехами в подготовке ученых-
медиков. только в течение 
60-х годов медицинская наука 
казахстана получила 56 новых 

докторов наук и 672 кандидата 
наук. в алма-атинском и 
карагандинском медицинских 
институтах функционировали 
специализированные советы по 
защите диссертаций. Научные 
разработки казахстанских ме-
диков-ученых получили ши-
рокое признание в стране.

высшая медицинская школа 
республики не обеспечивала 
потребностей  республики в 
медицинских кадрах, в связи 
с чем сюда направлялись спе-
циалисты из  других регионов 
ссср. тольков1960 г. в казахс-
тан прибыло из вузов и средних 
специальных учебных заведений 
других республик 3,5 тыс. 
молодых специалистов. [6, л. 
3]. рост насыщенности отрасли 
дипломированными медиками 
укреплял интеллектуальный 
потенциал республики. тем 
самым сложился довольно 
многочисленный, професси-
онально подготовленный меди-
цинский корпус казахстанской 
интеллигенции. если в 1946 году 
в республике насчитывалось 
всего 3,3 тыс. врачей всех 
специальностей, то в 1970 г. 
– уже  28,8 тыс. человек.  со-
ответственно количество сред-
него медицинского персонала 
увеличилось с 13,2 тыс. до 
106,0 тыс. человек. в 1970 году 
доля медицинских работников, 
занятых в учреждениях 
здравоохранения, физкультуры 
и социального обеспечения 
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республики составила 88%, до 
3665 человек выросло число 
провизоров и фармацевтов в 
торговле, общественном пита-
нии, заготовках, материально-
техническом снабжении и сбыте, 
до 5775 человек (в их числе 
914 врачей, 4861 медицинских 
сестер)- в просвещении, в сфере 
культуры, искусства, науки [7, с. 
302].

Наблюдался рост и научных 
медицинских кадров. только 
в течение 60-х годов они 
выросли в 2 раза. Наиболее 
квалифицированную часть их 
составили доктора и кандидаты 
наук. в 1970 г. из 2,4 тыс. ученых-
медиков 103 имели ученую сте-
пень доктора наук, 1032 кандидата 
наук, т.е. почти половина (49%) 
состава медицинской научной 
интеллигенции имела ученую 
степень [7, с. 303].

в 1951-1955 гг. естественный 
прирост населения по казахской 
сср превысил данный показа-
тель за предыдущее пятилетие на 
28%. Это произошло как за счет 
увеличения  числа родившихся, 
так и за счет уменьшения 
смертности. особенно резко 
возросла численность населения 
северных областей казахстана 
в связи с освоением целинных 
и залежных земель, начатым в 
1954 году. свой вклад в освоение 
целины внесли и медицинские 
кадры. Накануне освоения целин-
ных земель, здравоохранение 
акмолинской, кустанайской, 

кокчетавской, Павлодарской и 
северо-казахстанской облас-
тей имели крайне слабую 
материально-техническую базу, 
недоставало специалистов-
медиков, оборудования, са-
нитарного автотранспорта, 
что создавало значительные 
трудности в медицинском 
обслуживании населения. с 
освоения целины население края 
стало быстро расти. если в 1953 
году оно составляло 1989400 
человек, то уже в 1977 году – 
3999700 [7, с. 306]. все это край-
не усложнило задачи медиков. На-
до было не допустить широкого 
распространения инфекционной 
и другой заболеваемости, 
быстро организовать меди-
цинскую помощь. Благодаря 
внутреннему резерву и помощи 
других союзных республик 
здравоохранение Целинного края 
получило бурное развитие. к 
1979 году в целинных областях 
построено 322 различных 
больничных объектов  на 32 790 
коек и 97 поликлинических 
учреждений на 22551 
посещение. Функционировало 
120 сельских врачебных 
амбулаторий, оснащенных са-
нитарным автотранспортом и 
2013 фельдшерско-акушерских 
пунктов [8, с. 4-6].

За 25-летний период 
освоения целины проведена 
огромная работа по уком-
плектованию органов и 
учреждений здравоохранения 
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медицинскими кадрами. в 7,4 
раза увеличилось количество 
врачей, работающих в целинных 
областях (в 1953 г. – 1251, в 1979 
г. - 9287). в 3,6 раза возросла 
обеспеченность терапевтами, 
педиатрами и хирургами, в 2,7 
раза – акушер-гинекологами, 
в 4 раза – невропатологами, в 
2 раза – окулистами, в 3,5 раза 
– стоматологами, в 3,3 раза 
увеличилась обеспеченность 
лечебных учреждений меди-
цинскими работниками (в 1953 г. 
на 10 тыс. населения было 25,4, а 
в 1979 г. – 84,6) [9, с. 139-141].

в 70-е гг. создавались условия 
для дальнейшего развития 
материально-технической базы 
здравоохранения и улучшения 
качества медицинской помощи 
населению. На строительство 
учреждений здравоохранения 
в эти годы в соответствии 
с государственным планом 
капитальных вложений было 
направлено 250 миллионов 
рублей. Это позволило 
построить больниц на 24,4 
тысячи коек с поликлиниками 
на 36,6 тысячи посещений. в 
это же время были введены в 
эксплуатацию 5 областных, 
12 городских, 39 районных, 
50 специализированных 
больниц и ряд других объек-
тов здравоохранения: Нии 
туберкулеза, поликлиника и 
пансионат Нии онкологии 
и радиологии, центральные 
научно-исследовательские лабо-

ратории алма-атинского и 
карагандинского медицинских 
институтов. в соответствии 
с постановлением Цк кПсс 
и совета министров ссср, 
принятым в 1968 году велось 
строительство ряда крупных 
специализированных и мно-
гопрофильных больниц и 
учреждений здравоохранения. 
Было открыто 198 поликлиник, 
из них 31 детская, а 
также 2 республиканских 
консультативных поликлиник 
и 16 женских консультаций. 
количество терапевтических 
участков увеличилось на 
417, педиатрических – на 
166, укомплектованность их 
врачебными кадрами в 1975 
г. доведена соответственно 
до 92,7и 94,9%. Число врачей 
только в системе министерства 
здравоохранения казахской 
сср возросло от 25568 в 1970 
г. до 34896 в 1975 г. (прирост за 
пять лет составил 9328 врача), 
что составило 24,3 на 10 тысяч 
населения (в 1970 г. – 19,6) [10, 
л. 4].

основным документом, 
определяющим направление 
всей работы здравоохранения 
республики в эти годы, явилось 
постановление Цк кПсс и 
совета министров ссср от 
22 сентября 1977 г. «о мерах 
по дальнейшему улучшению 
народного здравоохранения» и 
соответствующее постановление 
Цк компартии казахстана и со-
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вета министров казахской сср. 
За 1976-1980 гг. в республике было 
построено больниц на 10683 коек 
и амбулаторно-поликлинических 
учреждений на 22130 посеще-
ний [11, л. 5]. возрос выпуск 
специалистов медицинскими 
вузами республики (более 
3000 врачей ежегодно), что 
позволило значительно улуч-
шить, укомплектованность вра-
чебных территориальных и 
цеховых участков, районных, 
сельских участковых больниц и 
амбулаторий кадрами. в эти годы 
была открыта республиканская 
поликлиника научных работников 
в алма-ате и в шести областях – 
студенческие поликлиники.

в эти годы постоянно 
наблюдался рост ассиг-
нований, выделяемых на 
развитие здравоохранения: 
расширение сети учреждений 
здравоохранения, обеспечение 
ее современным медицинским 
оборудованием, проведение 
оздоровительных мероприятий, 
систематическое повышение 
качества медицинской помощи 
населению и материального 
обеспечения работников здра-
воохранения. Начиная с 70-х годов 
медицинские  вузы республики 
были переведены на систему 
первичной специализации в 
субординатуре и интернатуре.

Подготовка специалистов 
соответствовала перспективной 
потребности органов и 
учреждений здравоохранения 

в кадрах с высшим и 
средним медицинским и 
фармацевтическим образова-
нием. во всех медицинских и 
фармацевтических институтах 
обучение проводилось по единым 
учебным планам и програм-
мам. Это обеспечивало единый 
уровень подготовки врачей 
независимо от территориально-
го размещения и подчинения 
учебного заведения. в 1975 
году была завершена организа-
ция двухгодичной первичной 
специализации выпускников 
лечебного, педиатрического 
и стоматологического фа-
культетов по основным 
клиническим профилям и 
одногодичной стажировки на 
рабочих местах выпускников 
санитарно-гигиенических и 
фармацевтических факульте-
тов, направленная на 
обеспечение здравоохране-
ния квалифицированными, 
более подготовленными для 
самостоятельной работы врачами 
и провизорами. Проведенная 
реорганизация вызвала пе-
ресмотр учебных планов по всем 
специальностям [12, с.163].

к 80-м годам хх столетия 
медицинская наука казахста-
на была представлена 13 
научно-исследовательскими 
институтами, 4 центральными 
научно-исследовательскими 
лабораториями, теоретическими 
и клиническими кафедрами 5 
высших медицинских учеб-



103

    мемлекет тарихы     история государства     № 2, 2013

ных заведений и института усо-
вершенствования врачей. в них 
вели научный поиск 3794 ученых, 
в том числе которых 199 докторов 
и 1962 кандидата медицинских 
наук. в 80-е годы показатели 
обеспеченности кадрами системы 
здравоохранения в одном только 
г. Целинограде были выше 
республиканских. только в 1987 
году обеспеченность на 10 тысяч 
населения составлял 40,6 (в 1986 
году – 37,8), республиканский 
показатель – 33,9. только за один 
год число врачей увеличилось на 
74 человека. укомплектованность 
кадрами врачей в 1987 г. сос-
тавила 95,8%, в 1986 г. – 91,2%. 
однако в разрезе специальностей 
ощущался недостаток врачей 
терапевтического профиля: 
городской показатель состав-
лял 6,1, областной – 7,8, рес-
публиканский - 8,2. в пределах 
республиканских показателей 
оставалась обеспеченность 
педиатрами, окулистами, невро-
патологами, лор-врачами – 4,6 
(республиканский – 4,7) [9, л. 
4]. из 858 врачей города в 1987 
году 26 (3%) имели высшую 

квалификацию, 110 (12,8%) – 
первую категорию, 144 (16,8%) 
– вторую [10, л. 5]. таков был 
качественный состав высшего 
медицинского персонала города. 
вместе с тем, высокой была 
текучесть кадров, особенно 
медработников среднего звена. 
укомплектованность составила 
87%, что существенно ниже, 
чем врачей. в целом по городам 
республики соотношение вра-
чей и среднего медперсонала 
составляло 1:1,9. [13, л. 4].

итак, в рассматриваемые го-
ды в республике были достигну-
ты определенные успехи в 
подготовке медицинских кадров.

обеспечение страны меди-
цинскими кадрами высшей 
квалификации и сегодня  является 
одной из важнейших задач. 
извлекая полезные уроки из 
прошлого для более успешного 
решения задач, стоящих перед 
здравоохранением в современных  
условиях, необходим учет 
положительного опыта оте-
чественной образовательной  
системы, который мы не можем 
отрицать.
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This paper brings together a 
series of explorations of the short-
term past of Kazakhstan’s history. 
For the years of Independence a 
wide range of studies on sovereign 
Kazakhstan in the form of bo-
oks, monographs, state-of-the-
art reviews, articles and various 
publications was introduced to the 
world. This variety of sources shaped 
western studies of the country in 
different ways. Many aspects of 
the contemporary development of 
Kazakhstan are reflected in western 
historiography. Some authors try 
to go deep into modern history 
of Kazakhstan, some of them are 
objective, at the same time quite 
subjective opinions can also be 
seen. 

Why do we need such articles? 

History is made up of past ex-
periences. To better understanding 
of the process of national history via 
historiography we sustain our own 
image of ourselves. Historiography 
allows us to better understand the 
phenomena of political, economical, 
and social development of countries 
in our time. Most nation states 
support historical profession and 
historiography, which is still chiefly 
focused on that nation’s internal 
experience [1].

Even in 1834 a British intelli-
gent officer, explorer, and writer 
Arthur Conolly introduced the term 
The Great Game to describe the 
struggle between the British and 
Russian Em-pires for domination 
over Central Asia [2]. According 
to Alexander Cooley, the term 

удк 930.2(1-87:574)
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popularized by Rudyard Kipling’s 
1901 novel Kim. In the original, 
“Great Game” British officials 
perceived the expanding Russian 
empire, which seemed to be 
insatiably large swaths of the 
Caucasus and Central Asia, as a 
threat to India’s northern entry 
points, access to the Indian Ocean, 
even to the prized British Colony 
itself [3]. This term is especially 
popular in a geopolitical deal of 
the Post-Soviet period. Kazakhstan 
found its historical means of arguing 
for the special mission in the region, 
as a pillar of Central Asia. Stability 
in the region of Central Asia at 
the core of which is Kazakhstan 
important for such powers as Russia 
and China.

In spite of the fact that some 
claim: “the notion of a renewed 
“Great Game” is as anachronistic as 
the idea of renewing the Great Silk 
Road as a transportation corridor 
linking China with Europe” [4], it 
is one of the most important aspects 
of the increased interest of western 
researchers to Kazakhstan.

Plan of Analysis 
As a whole western 

historiographic sources on 
Kazakhstan are divided on the 
following groups:

1) the first group includes acts, 
decrees, documents of conceptual 
character, materials of parliamentary 
hearings, etc.;

2) the documents forming 
contract and legal base of bilateral 

relations: West and Kazakhstan, 
contracts, agreements, protocols, 
communiqué, statements, memo-
randums, consular conventions, 
joint declarations, etc.;

3) articles, materials of the 
international theoretical and 
scientific and practical conferences, 
papers of “round tables” in various 
scientific magazines;

4) group of historiography 
sources is formed by various 
reviews of abstract character and 
the review of works on History of 
Kazakhstan;

5) books and monographic 
researches of leading American 
and European researchers in the 
field of history, political science, 
geopolitics, geo-economics, the 
international relations, etc.;

6) group of sources includes 
analytical materials on problems of 
development of modern Kazakhstan 
in the western mass media, and also 
the materials posted online. 

Having chronologically divided 
last 20 years of independence of 
Kazakhstan on the fifth anniversary: 
1) 1991-1996;  2) 1996-2001; 3) 
2001-2006; 4) 2006-2012. The 
first five years - “introduction” 
acquaintance, research papers of 
informative character, reviews, 
books, opening new, any more Cent-
ral, Central Asia and particularly 
Kazakhstan.

So, in 1996 School of modern 
international research of The 
University of Washington by Jones 
Hopkins founded the research 
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center “Institute of Central Asia 
and Caucasus”. Today it is known 
for works of recognized American 
experts on Central Asia: S. Blank, 
A. Cohen, M. Ollkott, G. Fuller, 
B. Rumer, C. Feyrbenks, F. Starr. 
In the research of the staff of 
the Institute the region is mainly 
considered from the point of view 
of strategic interests of the USA, its 
value for maintenance of balance 
of forces and military-political 
stability in Central Asia. Problems 
of democratization and social and 
economic development of the 
region, historical development of 
Kazakhstan, as a rule, represent 
minor interest for the authors [5, 
6].

In 1999 the book Contemporary 
Kazaks: Cultural and Social 
Perspectives by the well-known 
researcher of the history of the 
Kazakh people Ingvar Svanberg 
(Stig Ingvar Christian Svanberg) 
Swedish ethnographer was 
published. In this area he began 
the researches at the beginning 
of the 80th with studying Kazakh 
Diaspora in Sweden and other 
European countries. Such books 
as The Kazaks of China: Essays on 
an Ethnic Minority 1988, Kazakh 
Refugees in Turkey: A Study of 
Cultural Persistence and Social 
Chang (1989) and China’s Last 
Nomads: The History and Culture 
of China’s Kazaks (1998), constitute 
the bulk of his researchers. I. 
Svanberg’s latest book describes 
Kazakhs in Kazakhstan.

So, in terms of the second 
fifth anniversary of independence 
of Kazakhstan in the western 
historiography submits the review, 
criticism, the analysis rather 
skeptical, sometimes impartial, 
pessimistic. So, for example, in the 
research of the Harvard university 
Central Asia and New Global 
Economy (2000) situation in Central 
Asia is characterized as “controlled 
degradation” or “depressive 
stabilization”. According to the 
researchers, by 2015 only two 
states of the region - Kazakhstan 
and Uzbekistan can hope for return 
to a standard of living, comparable 
with the period of the beginning of 
the 1990s. In other words, they need 
quarter of the century to cope with 
consequences of transformation of 
economy and the transit period [7].

In 2000 one more paper about 
Kazakhstan, written by scholar of 
the Edinburgh University Sally 
Kummings in a series of periodicals 
of Royal Institute of the International 
Relations in London was issued. 
The main objective of the book 
Kazakhstan: Centre-Periphery 
Relations is the clarification of a 
ratio of homogeneity and variety 
of the Kazakhstan society within 
policy of the center and reaction to 
it various groups and population of 
the regions. This paper analyzes the 
dynamics between Kazakhstan’s 
centralizing policies and the 
mounting economic and political 
forces in a region with over one 
hundred national minorities. The 
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author seeks to understand, whether 
Kazakhstan is actually unitary 
state as it was proclaimed in all its 
constitutions [8].

The main thought of the 
German researcher Marie-Carin 
von Gumppenberg in the article 
Regions of Kazakhstan  consists that 
welfare distinctions are supported 
with climatic and geological 
division of the country. The author 
recognizes that since the beginning 
of the 90th growing regional and 
sociocultural differentiation is 
observed in Kazakhstan. The quite 
possible contradictions between the 
“real” and “artificial” Kazakhs, and 
also between the rural and urban 
are shown in the conflicts between 
“northerners” and “southerners”. 
The author finishes the paper with 
the following conclusion: today in 
regions, and also between them and 
the Center there are conflict lines 
on economic and political level. A 
subethnic and interethnic rivalry 
will accumulate in not the best way 
influences on positive development 
of democratic processes in 
Kazakhstan [9].

In S. Mark’s article Certificates 
of the eyewitness from Kazakhstan, 
Uzbekistan and Kyrgizia, telling 
about Kazakhstan, the author does 
the analyses of regional interaction 
of North, South and Western areas. 
As a result he comes to a conclusion 
that: “in the Kazakhstani press, 
unfortunately, there are a lot of 
publications of the historical and 
pseudo-historical nature which are 

openly advancing national ideas, 
preventing to receive an objective 
view on country’s history” [10].

Oxford university professor 
Neil MacFarlane in his book The 
Western Presence in the Caucasus 
and in Central Asia considers that 
the main geopolitical task of the 
West and the USA is definitely an 
establishment of control over the 
energy resources of the region. At 
the same time, MacFarlane fairly 
notices: “Strong leaders” in the 
region represent convenient tools 
for prevention of islamization 
of the countries and providing 
an autonomy of the region from 
Russia, and also fight against “the 
international terrorism”.

Ray Richardson - the Deputy 
Director of the London School of 
Economy and Political Sciences 
of University of London of “LSE” 
(London School of Economic) 
develop so-called “Asian strategy”. 
This strategy and research were 
before mainly focused on India 
and China. “Natural continuation 
of this program is that we can 
consider any problems concerning 
Central Asia. Interest to Central 
Asia considerably will increase, but 
not at once, and approximately in 5 
years” wrote Richardson Ray in the 
Analytic magazine. As we see, he 
is right. Since 2005, a special surge 
in the interest to the countries of 
Central Asia and to Kazakhstan, in 
particular in the West is observed. 
In August, 2002 an analytical 
material of S. Blank the well 
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known American expert in the field 
of Asian geopolitical researches 
under the characteristic name: 
Re-structuring Internal Asia was 
published. It became the first serious 
sign of changes of current situation. 
The author paid main attention to 
a problem of a magistralization of 
spaces of the former Soviet Central 
Asia and border territories with it 
[11].

In February, 2004 there was 
an expanded report of staff of the 
American Institute for Foreign 
Policy Analysis Jacqueline Davis  
and Michael Sweeney Central 
Asia in strategy of the USA and 
operational planning: Where we 
go? [12]. They put forward an 
idea of geospatial projection which 
in essence is that the USA has to 
define and divide Central Asia and 
the Caucasus. Carrying out close 
connection between the Caucasus 
and Central Asia, to the USA limits 
itself in developing creative idea of 
how these two regions of the world 
are connected with their closest 
neighbors.

The third chronological piece 
of the western historiography about 
Kazakhstan includes the analysis, 
criticism with conservative 
optimistic forecasts. In the 1990s 
the western researchers wrote about 
Central Asia generally. In the 2000s 
books over the certain countries, in 
particular, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Kyrgyzstan as the Post-Soviet 
republics all essentially differ from 
each other are appeared. In this 

interval of time increasing interest 
to Kazakhstan of European scholars 
more than American is observed.

In 2007 the authoritative 
publishing house awkward Rutledge 
published a book Kazakhstan: 
ethnicity, language and power by 
Bhavna Dave, the doctor of science, 
the lecturer of the London university 
(“SOAS” - School of Oriental and 
African Studies). She does not claim 
that the Soviet period is identical to 
colonialism but she considers: “post-
colonial approach helps to explain 
many contemporary moments 
of the local reality”. The author 
expresses her own personal view 
on a language policy in the country. 
Undoubtedly, the book allows us to 
look at our own language situation 
from outside [13].

Charles Tannok - the 
representative of the Ministry 
of Foreign Affairs of the British 
Conservative party and the 
Rapporteur of the European 
parliament in the East in the 
article Back to the Great Game in 
Kazakhstan notes that historical 
links between Kazakhstan and 
Russia and its geographical position 
in relation to China caused sharp 
rivalry for influence on it between 
the countries. The participation 
of Europe in this “Great Game” 
is vital for political orientation of 
Kazakhstan to the West. Kazakhstan 
is the perfect partner for EU in every 
respect concludes the author [14].

Christopher I. Beckwith is 
known as a quite well known expert 
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in historical linguistics. At the very 
beginning of the book Empires of 
the Silk Road: A History of Central 
Eurasia from the Bronze Age to the 
Present, he declares the intention to 
give a realistic, objective view on 
history of the Central Eurasia, since 
a bronze age so far, and to make 
it so that was clear and available 
even to non-specialists. One of the 
major purposes which he puts - to 
disseminate the statement about that, 
the people of the Central Eurasia 
were “barbarians” who filled the 
poor existence of rural nomads in 
the steppe with that expected any 
opportunity to take the earth of the 
more “civilized” settled neighbors. 
In the book the author speaks in 
favor of Eurasians: “Research of 
fight of the people of the Central 
Eurasia on an extent more than two 
centuries bad addresses to them 
their neighbors for a long time was 
late. Soldiers of the Central Eurasia 
weren’t barbarians. They were 
heroes, and epose of these people 
sing of their undying glory” [15].

The fourth stage in development 
of interest of the West to our country 
is between 2005-2011 which could 
be named as a stage of partnership as 
a conversation and the analyses and 
criticism of equals. Authors agree 
in opinion that Central Asia and, in 
particular, Kazakhstan represents 
one of the most developing regions 
of the world, which since the end of 
the 1990s shows sustained economic 
growth.

Johnathan Aytken, the former 

Member of the British Parliament 
and the minister in John Major’s 
conservative government, published 
in England the biography of the 
Kazakh leader. According to J. 
Aytken, Nazarbayev made fine 
career, he has a surprising, eventful 
life. The person who was born in 
the steppe, becomes the leader 
of the huge country neighboring 
with world powers Russia and 
China. It gets a nuclear arsenal, 
and it voluntarily refuses it. The 
democracy glass in Kazakhstan 
is  not half empty, he notes, but is 
half full and continues to be filled. 
Merits of the president Nazarbayev 
here are obvious and are not subject 
to doubt [16]. 

Finally, particular interest 
to Kazakhstan is caused by its 
chairmanship in OSCE in 2010. 
It is possible to judge it from 
publications in the international 
press. In February, 2010 the French 
magazine L’essetiel des relations 
internationals more than 100 pages 
devoted to Kazakhstan, including 
interview of prominent politicians 
of the country led by N. Nazarbayev. 
The comprehensive analysis of 
current situation in Kazakhstan on 
the eve of the chairmanship on a 
post of the of OSCE is carried out 
[17].

Alternatively, in July 2010 in the 
quite critical article in the Eurasia 
daily Monitor newspaper Erika 
Marat writes: “Kazakhstan probably 
remains unique in the region on 
the achievements in the public 
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diplomacy, growing economy and 
aspiration to become the regional 
leader. The OSCE summit this year 
will shed more light on this problem” 
[18]. Such conclusions demonstrate 
positive shifts in the contemporary 
development of Kazakhstan in 
western researches.

An attempt has been made 
in the preceding pages to portray 
accurately and impartially how 
western scholars promoted research 
to the contemporary history of 
Kazakhstan. In studying Post-Soviet 
Kazakhstan the western experts 
various theories are applied: transit 
(transition from Soviet model to 
the market relations and political 
pluralism), geostrategic, nationalist, 
social cultural approach (ethnic, 
religious, cultural contradictions). 
In the process the occasion was 
also intended to highlight the main 

aspects which are they interested 
in. Kazakhstan is usually considers 
in the context of Central Asia as a 
window to multipolar world.

From all aforesaid, however, 
it is possible to draw a conclusion 
that geostrategic value of the 
country is proportional to its size 
and Kazakhstan is, undoubtedly, 
the most important among the 
states of Central Asia. Therefore 
in the nearest future we face polar 
enough opinions in this question. 
But there is an indisputable fact 
about huge interest of the western 
historians and political scientists 
to the contemporary history of 
Kazakhstan. It follows that there 
is still much work to be done in 
studying of the conclusions and 
opinions of foreign experts about 
development of Kazakhstan since 
independence.
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латыповна анафинова.
в статье анализируется основные исследования западных ученых 

по современной истории казахстана.
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ОпЫТ РАЗВИТИЯ КАЗАхСТАНСКОГО 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ОБщЕСТВА 

пРОДОЛЖАЕТ ИЗУЧАТЬСЯ 
В ДРУГИх СТРАНАх

ИНСТИТУТ  ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
НОВОСТИ  ИНСТИТУТА

Проблемам сохранения культу-
ры и природной среды проживания 
малочисленных народов, изучения 
опыта развития казахстанского 
полиэтничного общества был пос-
вящена международная встреча, 
состоявшаяся 19 июня в институте 
истории государства кН моН рк. 

российский педагог евге-
ния Первакова, являющаяся 
представительницей малочислен-
ного шорского народа, про-
живаюшего в основном кемеровс-
кой области рФ, рассказала о 
сегодняшней жизни своего народа. 
в конце 80-х - 90-х годов началось 
движение за возрождение шорского 
народа, его языка и культуры. Были 

созданы общественные организации 
в городах и ассоциация шорского 
народа, была открыта кафедра 
шорского языка, стали проводиться 
традиционные шорские праздни-
ки Пайрамы, в школах стали 
преподавать шорский язык. 

Но нерешенных вопросов еще 
много, самый главный - это вопрос о 
земле, о территориях традиционно-
го природопользования, о выплате 
компенсации за нарушенные зем-
ли и уклад жизни. разрушение 
природной, социальной и культур-
ной среды, имевшее место в 
последние десятилетия, вызывает 
негативную реакцию в сознании 
народа, способствует сплочению 
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этноса, осознанию необходимости 
бороться за свои права. для 
нормального развития шорского 
этноса необходимо комплексное 
решение проблем социально-
экономического и культурного ха-
рактера при государственной под-
держке. 

доктор политических наук, 
профессор варшавского универ-
ситета анджей вежбицкий осо-
бо отметил уникальность опыта 
ассамблеи народа казахстана. 
ассамблея отразила глубинную 
суть казахстанского общества — 
взаимопонимание людей разных 
национальностей. особенно теперь, 
когда реальным содержанием на-

полнился суверенитет казахстана, 
наш опыт представляет огромную 
ценность для дальнейшего ук-
репления государства. сегодня ас-
самблея, как уникальный институт 
достижения межнационального 
согласия, состоялась, своей дея-
тельностью в поддержку курса 
реформ она проникает во все слои 
общества и становится его основой. 
в последние годы, по его словам, 
возрос международный авторитет 
ассамблеи. По опыту казахстана 
аналогичные общественные струк-
туры созданы в ряде стран сНг. 
казахстанский опыт с большим 
вниманием изучает мировое 
сообщество.

ВСТРЕЧА С ИЗВЕСТНЫМ пИСАТЕЛЕМ

25 июля 2013 года сос-
тоялась творческая встреча 
коллектива института истории 
государства с писателем медеуом 

сарсеке. 
в годы учебы в казахском 

горно-металлургическом инсти-
туте, который он окончил в 1958 
году, получив специальность 
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инженера-металлурга, м. сарсеке 
увлекался написанием научно-
фантастических произведений. 
его фантастические эссе “ко-
ринбестин коленкеси” (“тень 
невидимого”), “Жетинши тол-
кын” (“седьмое поколение”), 
“от пен атом” (“огонь и атом”) 
до сих пор являются любимы-
ми подростками интересными 
произведениями. Произведения 
этого жанра вышли в свет в 
1959 году отдельной книгой 
под названием “гажайып сауле” 
(“Необычайный луч”).

Но прежде всего, он известен 
казахстанским и зарубежным 
читателям произведениями из 
серии «Жизнь замечательных 
людей». изучению биографии 
великого ученого каныша 
сатпаева м. сарсеке посвятил 
45 лет жизни, написав 10 книг. 

самые крупные и полные из них - 
роман-эссе «Қазақтың Қанышы» 
и «Қаныш елі».

к числу его наиболее 
значимых произведений также 
относится документальная кни-
га «Бекмаханов», посвященная 
жизни деятельности выдаю-
щегося ученого-историка ер-
мухана Бекмаханова. материалы 
о своем герое автор собирал 12 
лет - его труд высоко оценили чи-
татели и родственники ученого. 
На страницах книги создан образ 
ученого, глубоко преданного 
исторической истине и не 
способного на компромиссы.

Писатель рассказал сот-
рудникам института о создании 
книг, поделился мыслями о 
судьбе отечественной литературы 
и науки, ответил на вопросы 
ученых.
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28 июня текущего года исполнилось 
57 лет известному казахстанскому 
историку, доктору исторических наук, 
профессору  Георгию Васильевичу 
Кану. он родился в 1956 году, в п. Байжан-
сай, Южно - казахстанской области. 
отличник образования республики ка-
захстан, награжден  почетной грамотой 
республики казахстан, медалью «20-летие 
Независимости республики казахстан», 
золотой медалью «Бірлік» аНк.

кан г.в. работает преподавателем системы высшего образования 30 лет. 
Был деканом исторического факультета, заведующим кафедрой востоковедения 
казахского национального педагогического университета им. абая. в настоящее 
время работает заведующим кафедрой «Философии и истории» казахского 
экономического университета им. т. рыскулова, профессором казНПу им. т. рыс-
кулова. он является вице-президентом ассоциации корейцев казахстана (акк). 
Принимает активное участие в работе ассамблеи народа казахстана (аНк), являясь 
членом научно-экспертного совета аНк.

кан г.в. внес большой вклад в воспитание культуры межэтнических отношений 
молодежи. он автор около 200 научных трудов, в том числе десяти монографий, 
которые известны не только в казахстане, но и за рубежом, а также шести учебников 
и учебных пособий.

его учебник по истории казахстана, изданный на казахском и русском языках, 
выдержал четыри издания и был рекомендован министерством образования  и науки 
республики казахстан в качестве учебника для  вузов.   Этот учебник  рекомендован  
для использования на историческом факультете мгу им. ломоносова в качестве 
базового. 

кан г.в. в составе авторского коллектива подготовил книгу, посвященную  
истории ассамблеи народа казахстана на русском и казахском языках. он написал 
документальную историю корейцев казахстана, которая переведена на корейский 
язык. о формировании его научной школы по проблемам межэтнических отношений 
в казахстане, говорит факт подготовки десяти кандидатов и докторов наук.

ученый прочел спецкурс по казахстанской модели межэтнической то-
лерантности в мгу им. ломоносова, он выступил на эту тему с докладом в 
институте изучения Центральной азии и кавказа в г. токио (япония).

кан г.в. принимал участие в работе государственных комиссий  республики 
казахстан по подготовке: года народного единства и национальной истории - (1998 
г.); по подготовке типовой программы по истории казахстана для вузов - (2005 г.); 
доктрины национального единства казахстана. он являлся членом общественной 
комиссии по доработке проекта доктрины.

ученый также работал в составе рабочей группы, которая на основе 
проекта доктрины национального единства, альтернативных проектов, а также 
многочисленных    предложений   граждан  и организаций  готовила  единый 
документ по вопросам национальной политики, направленный на реализацию 
стратегического плана развития страны до 2020 года.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
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БІЗДІҢ АВТОРЛАР
НАШИ АВТОРЫ 

Тәжин Марат Мұхамбедқазыұлы - Қазақстан республикасының 
мемлекеттік хатшысы. 

Аяған Бүркітбай Ғелманұлы - мемлекет тарихы институтының 
директоры, профессор, Қазақстан республикасы Ұлттық кеңесінің 
мүшесі.

Әбжанов ханкелді Махмұтұлы - Ш. уәлиханов атындағы тарих 
және этнология институтының директоры, профессор.

Байтанаев Бауыржан Әбішұлы  - Ә.х. марғұлан атындағы 
археология институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор. 

Дүкенбаева Задаш Оразғалиқызы  - мемлекет тарихы 
институтының деректану, тарихнама және отан тарихы бөлімінің 
бас ғылыми қызметкері, профессор.

Дүйсен Сейітқали Жахияұлы – мемлекет тарихы институтының 
деректану, тарихнама және отан тарихы бөлімінің жетекші ғылыми 
қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты.

Ерімбетова Құндызай Мырзашқызы  - мемлекет тарихы 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының 
кандидаты.

Еңсенов Қанат Алексеұлы  - мемлекет тарихы институтының 
деректану, тарихнама және отан тарихы бөлімінің аға ғылыми 
қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты.

Ілиясова Күлпаш Мырзамұратқызы  - мемлекет тарихы 
институтының бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының канди-
даты, доцент.

Лапин Николай Сергеевич  - старший научный сотрудник ин-
ститута истории государства, кандидат исторических наук.

Махаева Айткуль Шайымкуловна  - заведующая кафедрой  
истории казахстана им. т.с. садыкова казахского Национального 
педагогического унивесритета им. абая, доктор исторических наук, 
профессор.

Жакупова Куляш Мауленовна  - преподаватель евразийского 
национального университета им. л.Н. гумилева, кандидат историче-
ских наук, доцент.

Баймагамбетова Дамели Нуртаевна  - преподаватель евразий-
ского национального университета им. л.Н. гумилева, кандидат исто-
рических наук, доцент.

Anafinova Маdyna latypkyzy- сandidate of philology, head of the 
department of Eurasian and comparative political researches of the Institute 
of State history of the Committee of Science of the Ministry of Education 
and Science of the Republic of Kazakhstan.
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