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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министр міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 

бұйрығы негізінде бекітілген  типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (368 

қосымша). ҚР Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 

бұйрығымен өзгертулер енгізілген. 

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс 

хаттамасының шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года 

№343 (Приложение 368). Внесены изменения приказом Министра образования 

и науки РК от 05 июля 2016 года №425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

 

 

 
@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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TGZT 7201 ТАРИХ ҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ТЕОРИЯЛАР  

 

Көлемі - 3 кредит 

 

(ғылыми және педагогикалық  бағыт) 

 

Авторлар: 

Меңдіқұлова Г.М. - тарих ғылымдарының докторы, Дүниежүзі тарихы, 

тарихнама және деректану кафедрасының профессоры  

Құндақбаева Ж.Б. - тарих ғылымдарының докторы,  Қазақстан тарихы 

кафедрасының профессоры 

 

Рецензенттер: 

Жангуттин Б.О. - тарих ғылымдарының докторы,  Абай атындағы Қазақ 

Ұлттық Педагогикалық университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының 

профессоры  

Жаркымбаева Р. С. - тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің  тарих, археология және этнология 

факультетінің дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасының 

профессоры  

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

Замануи Қазақстан қоғамының өзекті мәселелерінің бірі қоғамның 

тарихи санасына негізделген жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев ХХ-шы Қазақстан 

халықтары Ассамблеясы сессиясында "Қазақстан 2050" стратегиясы: бір 

халық – бір ел – бір тағдыр" солай деп айтты: "Бізге жалпыұлттық тарихи 

сана ауадай қажет. Біздің қабылдау тарихымыз бүтін, оң және қоғамды бөлу 

емес, біріктіру қажет. Ұлттық рухты қажетті деңгейде көтеру үшін, біздің 

шынайы тарихымыз, мәдениетімізбен дініміздің қандай екенін айқын 

сезінуіміз қажет. Қазақтардың ұлттық тарихы, олардың этногенезі 

мыңжылдықтар бойы үздіксіз үрдіс ретінде қарастырылуы тиіс.  Мыңдаған 

жылдарға созылған бірегей ажырамайтын үдерісi. Осы тұрғыда замануи 

Қазақстан заңды түрде ұлы дала өркениетінің мұраларын береді "1. 

Сондықтан, кәсіби тарихшылардың мойнына, әсіресе сол жас мамандар 

дайындайтын тарихшылар үлкен жауапкершілік алады. Жаһандану кезеңінде, 

Қазақстан Әлемдік қоғамдастыққа толық құқықты мүше ретінде кіргенде, 

ғылым мен білім беруде, сондай-ақ көшбасшы позициясын қамтуы тиіс. 

                                                           
1 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың ХХ-шы Қазақстан 

халықтары Ассамблеясы сессиясында "Қазақстан 2050" стратегиясы: бір халық – бір ел - 

бір тағдыр"  үндеуі. Астана қаласы, Бейбітшілік және келісім сарайы, 24 мамыр 2013 

жылы // http://www.strategy2050.kz/ru/president/9/. 
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Қазақстан тарихи мектептері даму үшін тамаша көрсеткіштері және күшті 

теориялық-практикалық негіздері мен әлеуетін көрсетеді. Бұл үшін 

гуманитарлық ғылымдардың әлемдік теориялар мен жетістіктерін жүйелеу 

және талдау және оны Қазақстанның тарих ғылымында қолдану қажет.  

Ұсынылып отырған университет курсы "Тарихи ғылым және замануи 

теориялар» 6D020300 – Тарих" мамандығы бойынша білім алатын PhD 

докторанттарға арналған. Бағдарлама әлемдік заманауи әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер концепциясы және теорияларын жан жақты талдау 

негізінде құрылды (зерттеу), бұл докторант-тарихшыларға нақты зерттеу 

міндеттерін шешуге көмектеседі.  

Аталған пәнді бәсекеге қабілетті кәсіби кадрлар тарихшыларды 

әзірлеуде маңызды рөл атқарады, білім алушылардың әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдар және олардың теориялық және практикалық 

қызметтерінде жаңа жетістіктерді қолдану мүмкіндіктерін береді. 

География, антропология, экономика, әлеуметтану пәндерімен 

байланыста теория концепция, техника және мәселелермен таныса отыра, 

докторанттардың кәсіби құзыреттілігі күшейеді.  

Алынған теориялық білімдерді докторанттар ғылыми-зерттеуде, білім 

беру және оқыту қызметінде қолдана алады.  

Курсты өту және кәсіби білім беру бағдарламасында пәнаралық 

байланыстарды жүйелеу нәтижесінде "6D020300 – Тарих" PhD – 

докторанттар тиіс: 

білу:  

• XX ғ. соңы – XXI ғасырдың басында тарих ғылымының негізгі даму 

тенденциялары; 

• тарихи ғылымына постмодернистік шақыру және лингвистикалық 

бетбұрыстар қандай әсер көрсетті; 

• философия, әлеуметтану және мәдени антропологияда негізгі 

структуралистік теориялар; 

• постструктуралистiк теориялар ықпалымен бөлініп шыққан  замануи 

тарихнаманың негізгі теориялық тәсілдері; 

• замануи гуманитарлық білімнің негізгі теориялық жұмыстарының 

мазмұны.  

қабілетті болу:  

• әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің нақты теорияларын 

шығармашылықпен қолдану; 

• замануи танымдық парадигмаларда эпистемологиялық тамырларды 

көру;  

• зерттеу тәжірибесінде нақты теориялар қолдану жолдарын көру. 

меңгеру: 

түрлі салалардағы гуманитарлық ғылымдар мәліметтерін жинау 

дағдылары, тиісті теориялар немесе тұжырымдамалар негізінде нақты-тарихи 

зерттеулерде оларды қолдану және  қорытынды жинақтау.  
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Аталған курс "гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі тарих" пәнімен 

қатар оқытылады, ол оқылатын пәнді игеру үшін білім, білік және 

дағдыларды қамтиды.  

"Отандық тарихтың өзекті мәселелерін зерттеудегі жаңа теориялық-

әдіснамалық ұстанымдар", "Отан тарихының өзекті мәселелері", " Дүниежүзі 

тарихының өзекті мәселелері", "Философия", "Қазақстан тарихының 

тарихнамасы", "Тарихи процестің теориясы және тарихи таным", "Шет елдер 

тарихының тарихнамасы", "Дүниежүзі тарихын зерттеудің негізгі бағыттары" 

пәндері  берілген пәнді зерделеуге мүмкіндік береді.  

"Ұлтшылдық және ұлттық мемлекеттердің мәселелері", "World History: 

New Methodological Approaches", "Дүниежүзілік тарихын зерттеудің 

теориялық-әдіснамалық негіздері ", "Философия", "Мәдениеттану" және т. б. 

пәндері оқылатын пәнді игеру үшін қажет болып табылады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 
Тақырыптар атауы 

1.  
Кіріспе. Жаһандану үрдісі және тарих ғылымындағы замануи 

теориялар  

1 Бөлім. Тарихи зерттеулерге структуралистік теориялардың ықпалы 

2.  
Гуманитарлық білімдегі структуралистік революция және оның 

тарихқа ықпалы.  

3.  Клод Леви-Стросстың құрылымдық антропологиясы. 

4.  Семиотика немесе Чарльз Пирстің ізбасарлары.  

5.  Тарихи нарратив теориясы. 

6.  
Мишель Фуконың «Билік шежіресі» және тарихқа теоретикалық 

структурализммен таралуы. 

7.  
Әйел тарихы ("Her-story") және әйелдердің зерттеулері (Women's 

Studies). 

8.  
Пьер Нораның "Жад орны" тарихи жобасы жад және ұлттық 

бірегейліктің жаңа концепциясы ретінде. 

9.  
 Пьер Бурдьенің «Қоғам бейнесі» концепциясы: тарихи 

зерттеулердегі агент және габитустің әлеуметтік құрылымы. 

2 Бөлім. Тарихи зерттеулерге постструктуралистік теориялардың 

ықпалы 

10.  
Эдвард Саидтің "Ориентализмі" және Шығыс-Батыс мәселесі немесе 

постколониалды зерттеулер (Postcolonial Studies). 

11.  КСРО және социалистік елдер тарихын зерттеу (The Soviet Studies).  

12.  Посткоммунистік зерттеулер (Postsocialism/Postcommunism Studies).  

13.  "Әйел тарихынан" Гендерлік тарихқа дейін. 

14.  
 Этникалық теориясы: Примордиализм, Конструктивизм және  

Инструментализм. 
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15.  Ұлтшылдықты зерттеу (Nationalism Studies).  

16.  Жак Дерриданың деконструктивизмі және оның ізбасарлары 

3 Бөлім. Қазақстан тарих ғылымында замануи теорияларды қолдану 

17.  Қазақстанның жаңа ғылыми тарихи мектептері  

18.  
Зерттеу университетері ҚР-да тарих пәндерін дамыту үшін ғылым 

мен білім симбиозы ретінде  

19.  
Қазақстан тарихы, диаспорология  және дүние жүзі тарихы бойынша 

пәнаралық зерттеулер  

20.  
Қазақстандағы тарих ғылымының дамуындағы замануи 

тенденциялары  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курстың мақсаты өткен және болашақ өзекті мәселелерді терең 

зерттеу үшін тарихшылармен әлеуметтік ғылымда қолданылатын замануи 

теориялар мен концепцияларды қарастыру болып табылады. Аталған мақсат 

докторанттардың теориялық методологиялық білімдерін жетілдіруге, және 

ғылыми зерттеу жұмыстарында қолдану үшін бағытталған.   

Осы мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттер қойылды: 

• Әлемдік тарихи мектептердің замануи жетістіктерін зерделеу, 

олардың күшті және әлсіз жақтарын анықтау; 

• ХХ ғасырдың соңында тарих ғылымына постмодернистік ықпалдың 

мәнін түсіндіру, 

• XXI ғасырдың басында тарих ғылымына лингвистикалық 

бетбұрыстар әсерін көрсету; 

• Соңғы онжылдықта замануи ғылымда қолданылатын философия, 

әлеуметтану және мәдени антропологияда поструктуралистік және 

структуралистік теориялар қатары туралы түсініктер беру. 

• Аталған теориялар шеңберінде негізгі терминдер, ұғымдар, 

санаттарды талдау; 

• XX және XXI  ғ. ірі теоретиктер еңбектерімен докторанттарды 

таныстыру; 

• Замануи әлеуметтік-гуманитарлық теориялар ықпалымен туындаған 

тарих ғылымының жаңа бағыттары жөнінде айқын түсінік беру. 

Курс обьектісі болып соңғы онжылдықта ғалым тарихшылар  

арсеналына нық енген ХХ ғ. көрнекті философтары, әлеуметтанушылары, 

мәдениеттанушылары және антропологтарымен құрылған негізгі теориялар 

болып табылады.  

Берілген пәнді зерделеу әдістері. Аталған оқу бағдарламасын жазу 

кезінде тарихи, деректану және тарихнамалық талдау дәстүрлі әдістері, 

нарративті, тарихи және салыстырмалы әдістер қолданылды.  Сонымен 
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қатар, пәнаралық әдістері: типологиялық, құрылымдық, жүйелік, 

семиотикалық, сондай-ақ дискурсивті талдау қолданылды.   

Әрине, бұл пән тарих ғылымында ғана емес, басқада әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдар арасында ғылыми танымдық және білімде белгілі 

рөл атқарады.  

Алғаш рет бұл типтік бағдарлама  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Тарих, 

археология және этнология факультетінде 2013 г. құрастырылды, бұл оның 

өзектілігін көрсетеді.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 

1 БӨЛІМ. ТАРИХИ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ СТРУКТУРАЛИСТІК 

ТЕОРИЯЛАРДЫҢ ЫҚПАЛЫ  

 

Гуманитарлық білімдегі структуралистік революция және оның 

тарихқа ықпалы.  
ХХ ғ. екінші жартысындағы структурализм ғылымиаралық және 

халықаралық құбылыс. Структуралистердің адами қызметтің жалпы 

құрылымдарын анықтау, мәдени фунциясы және т.б.  

 

Клод Леви-Стросстың құрылымдық антропологиясы.  

Құрылымдық сипаттағы әлеуметтік құбылыстар. Тілі мен туыстығы. Тіл 

және қоғам. Тілді пайдалану және оның зерттеудің кейбір әдістерін 

гуманитарлық білімнің ғылымилық негізі ретінде. Этнография, этнология 

және антропология детерминизациясы. Әлеуметтік және мәдени 

антропология. Әлеуметтік антропология – әлеуметтік нұсқамаларды зерттеу 

көріністер жүйесі ретінде қарастырылатын, мәдени антропология – қоғамның 

әлеуметтік өміріне қызмет ететін құралдарды зерттеу. Әлеуметтік ұйым. 

Аңыздар құрылымы. Магия және дін. 

 

Семиотика немесе Чарльз Пирстің ізбасарлары.  

Белгілер мен белгілер жүйесі ғылым ретінде Семиотикалық түрде 

құрылуы. Әртүрлі мәдени мәтінде белгілердің қалай орналасқаны және қалай 

қызмет ететіндігі жөніндегі құрылымдық талдаулар, сонымен қатар белгілер 

қолданылатын мінезбен қарым қатынас ұйымдастырылуы жөнінде.  

Семиотиканың теоретикалық негізі: белгілер теориясы және белгілер жүйесі,  

репрезентация (әлеуметтік) теориясы, структурализм. Жасанды және табиғи 

тілдерді зерттеу (соның ішінде музыка, кино, жарнама тілдері), 

репрезентация жүйесін талдау, мәтін және мәдени мәтін, мифтерді 

семиотикалық талдау. Семиотикадағы негізгі құрылымдар: белгі, семиозис, 

репрезентация, код, метатіл. Тіл  Майкл Холлидейдің «потенциальды мән» 

жүйесі ретінде.  
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Тарихи нарратив теориясы.  

Баяндау (нарратив) түсінігін зерттеу және оның әр түрлі салалар 

тұрғысынан әсері. Түйін конструкты: нарратив, нарративті бұрылыстар, 

нарративті талдау, когеренттілік, сюжетке айналу, сатылы баяндау, «Мен 

туралы айтылған", уақыт. Өкілдері: В. Пропп, Ж. Женнет, П. Рикер, Ф. 

Анкерсмитт, Дж. Брунер, В. Тернер, Ф. Джеймисон, Т. Сарбин, Е. Мишлер. 

Тарихшылар өз таритарын қалай және қандай ереже бойынша айтады. (Х. 

Уайт). Хейден Уайт. Х. Уайттың "Метатарихы". Тропология түсінігі. 

Денотативті және коннотативті сигнификация. Метафора, метонимия, 

синекдоха және ирония. Тарих пен поэтика. Верификация. Уайт тарихи 

баяндау құрылысын қалайша баяндайды? Сюжет арқылы түсіндіру. Дәлелдеу 

арқылы түсіндіру. Формизм, Органицизм, Механицизм және Контекстуализм 

модустары. Идеологиялық мәтін арқылы түсіндіру.  

Анархизм, Консерватизм, Радикализм және Либерализм тактикасы. Ф. 

Анкерсмит еңбегінде Х.Уайт теориясын дамыту және қайта түсіндіру. 

Нарративті үшбұрышты құрайтын – Нарративті синтактика, нарративті 

семантика және нарративті прагматика .  

 

Мишель Фуконың «Билік шежіресі» және тарихқа теоретикалық 

структурализммен таралуы.  

Сала зерттеулері, әр түрлі тәсілдер мен тілді әлеуметтік турғыда 

пайдалану. Әдісі: дискурс-анализ. Теориялық негіздері: теория бойынша 

"білім-билігі" және М. Фуконың фондық тәжірибесі, дискурсивті тәсіл. М. 

Пеше, сыни талдау дискурс Н. Фэркло және Т. ван Дейк. Түйін конструкты: 

дискурс және билік, дискурсивті тәжірибе, дискурс тәртібі, метаструктура, 

салмақты сөйлеу актілері, автоматты талдау дискурсы, репертуармен 

түсіндіру, субъективтілік. Зерттеу мысалдары: жазалады зерттеу субъект 

туралы білімді дамытаудың ерекше түрі (М. Фуко), жасырын этникалық теріс 

ұғымдардың  күнделікті сөйлеу тұрғындарымен салыстыру (Т. ван Дейк), 

танымал ғылыми танымдарды заманауи Масс-медиасы (Майер) өндіру 

мәсілдерімен зерттеу. 

 

Әйел тарихы ("Her-story") және әйелдердің зерттеулері (Women's 

Studies). 

1970-ші жылдардан бастап әлеуметтану, тарих, антропология, 

психология, тіл білімі, әдебиеттану саласында феминистика ой ішінде 

субдисциплина дами бастады. "Еркек" мәдениеті үстемдігі жағдайында 

«әйел» ("мен", дене, құқықтар, зияткерлік және әлеуметтік белсенділік) 

өндірісі формасы мәселесі айналасында біріккен зерттеулер мен бағыттар 

тобы. Түйін конструкты: патриархальды тәртіп, әйелдер табиғаты, 

сексизм/расизм, фаллологоцентризм. Өкілдері: С. де Бовуар, Ю. Кристева, Э. 

Уллис, С. Хардинг, Р. Брэдотти, А. Дворкин, Л. Никсон. Зерттеу мысалдары: 

әйелдердің репрессивті концепцияларын анықтау пәнінеі фрейдистік 
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мәтіндерді талдау (С. Кофман), кемсітушілік визуалды стратегияларды 

анықтау пәнінде  голливуд кинематографиясын зерттеу ("ер көзқарастары") 

(Л. Малви) 

 

Пьер Нораның "Жад орны" тарихи жобасы жад және ұлттық 

бірегейліктің жаңа концепциясы ретінде.  

Әлеуметтік топ, қоғам мен жекелеген адамдардың естеліктерін зерттеу 

Күнделікті естеліктер мен жад саясатын, ностальгия және травматикалық 

тәжірибе, медианың жад конфигурациясына әсерін, жад пен бірегейліктің 

арасындағы байланысты зерттеу. Түйін конструкты: жадтың әлеуметтік 

шеңбері, еске алу фигуралары, жад саясаты, кірме жады, постжады, жад 

орны, коммеморация. Жадтың жаңа тұжырымдамасы. "Жад орны" ұжымдық 

тарихи жоба өткеніне қарым қатынастың түбегейлі өзгеруі. Мәдени бірлік 

идеясы мен "мұра". Тарихты жазудың жаңа формаларын іздестіру. 

Меморизация. Жад орындары "естеліктер баспанасы" ретінде. Өкілдері: М. 

Хальбвакс, П. Нора, Э. Хэккингс, Я. Ассман. 

 

Пьер Бурдьенің «Қоғам бейнесі» концепциясы: тарихи 

зерттеулердегі агент және габитустің әлеуметтік құрылымы.  
П. Бурдье шығармашылығының құрылымдық бастаулары. Француз 

ғалымының "Қоғам бейнесін" суреттеуі және әлеуметтік тәжірибе. Агент 

стратегияны жүзеге асыруға қабілетті және әлеуметтік шындыққа ықпал 

ететін индивид. Индивидті әлеуметтендіру үрдісінде габитусты иелену. 

Әлеуметтік кеңістікте агенттік позициясы мен диспозициясы әлеметтік 

кеңістікті физикалық және символикалық өлшемдерін жүзеге асыру салдары.  

Әлеуметтік кеңістіктің жекелеген әлеуметтік қатынастарға бөлінуі (саясат, 

экономика, мәдениет салағы және т.б.) өздіндік айрықша сипаттамалары. 

Әрбір сала фунциясының ерекшеліктері. Тарихи зерттеулерде Бурдье 

концепциясын қолдану мүмкіндігі. 

 

2 БӨЛІМ. ТАРИХИ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ПОСТСТРУКТУРАЛИСТІК 

ТЕОРИЯЛАРДЫҢ ЫҚПАЛЫ   

 

Эдвард Саидтің "Ориентализмі" және Шығыс-Батыс мәселесі 

немесе постколониалды зерттеулер (Postcolonial Studies). 

"Батыстық емес" әлемнен "батыстық" үлгілер мен прототиптер, ескеалу 

жобалары, бұрынғы  отарлықты қайта түсіну экономикалық, саяси, мәдени 

және интеллектуалды салдарларды қайта еңсеруге бағытталған 

бағдарламалар, жобалар, тәжірибелер тәуелділік үлгілер мен прототиптерді 

жобасы естеліктер" және елегінен отарлық өткен. Эдвард Саид және оның 

"ориентализмді" Батыспен бөгде мәдениетті еңсеру тәсілі ретінде талдауы. 

Ориентализм түсінігі. Әдістері мен тәсілдері, олардың көмегімен Батыс 

Шығыспен сәйкестендіріледі. Имагинативті география түсінігі–ориентализм 
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мысалында. Әдістері, олардың көмегімен ориентализм Шығыс Батысты 

ашты. "Ақ адам" бейнесі Батыстың Шығысқа отарлық стилі қатынасы 

ретінде. Ориентализмнің қазіргі жай-күйі 

 

КСРО мен социалистік елдер тарихын зерттеу (The Soviet Studies).  

Кеңес өркениетінің ерекшеліктерін зерттеу. КСРО және социалистік 

елдердегі саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени тәжірибелер. 

"Қенестікті" (Sovietness) концепті базалық сәйкестендіру құрылымы ретінде. 

Өкілдері: Т. Лахусен, С. Коткин, Э. Найман, Ш. Фицпатрик, Е. Добренко, В. 

Паперный, Н. Козлова және т. б. КСРО ыдырау себептерін талдау. 

 

Посткоммунистік зерттеулер (Postsocialism/Postcommunism Studies).  

Өтпелі типтегі қоғамда саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени 

өзгерістерді кешенді зерделеу. Тоталитарлық ойлау және оны еңсеру 

стратегияларын зерттеу. Өтпелі типтегі қоғамда құқықтық және нарықтық 

мәдениет. Ұлттық саясат және Әлемдік қауымдастықтағы интеграция. 

Мемлекет пен қоғам өзара қарым қатынастары. Өтпелі кезеңдегі жарақаттар 

мен бейімделу тәсілдері. Түйінді конструктілер: транзитивтілік, мәдени 

жарақат, интеграция. С. Липсет, Б. Мур, Т. Рустоу, Дж. Линц, Ф. Шмиттер, Г. 

О'Доннелл және т.б. 

 

"Әйел тарихынан" Гендерлік тарихқа дейін.  

1980-ші жж. гендерлік тарихтың қалыптасуы және әйелдер тарихын 

гендерлік қарым-қатынасқа ауыстыру. Дж. Скотт гендерлік тарихтың негізгі 

теориялық ережелері туралы. Гендерлік мәртебенің әлеуметтік иерархияның 

маңызды мәселелерінің бірі ретінде анықталуы. "Табиғи жынысты 

тағайындау" постулатынан бас тарту. Тарихтағы ауыспалы дәуірлерді 

зерттеу. Этникалық тарихы, халықтың қоныстануы және т. б бойынша 

этникалық теорияны қолдану және сынау. 

 

Этникалық теориясы: Примордиализм, Конструктивизм және 

Инструментализм. 

"Этникалық" термин детерминациясы. Эдвард Шилз примордиализмі 

және оның ізбасарлары. Конструктивизмдегі «Краеугольный камень» 

теориясы (Энтони Смит және т. б.). Бенедикт Андерсон инструментализм 

тұжырымдамасы. Аталған теорияларды сыни талдау, деректер теориясы. 

Этникалық тарих, халықтың қоныстануы және т.б. Этникалық теорияларды 

қолдану немесе сынау 

 

Ұлтшылдықты зерттеулері (Nationalism Studies). 

Зерттеу аймағы, ұлттың тарихи, әлеуметтік, саяси және мәдени жобасын 

талдаумен байланысты. Негізгі құрылымдар: ұлттық саясат және ұлттық 

мемлекет, ұлттық бірегейлік, бейнелі қауымдастықтар. Өкілдері: Б. 
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Андерсон, Э. Смитт, П. Серио, О. Бауэр, В. Шнирельман, В. Тишков. Б. 

Андерсонның "Қиялдағы қоғам": құрылымы және кітаптың негізгі идеясы. Б. 

Андерсонның ұлттың "Қиялдағы қоғам" ретінде анықтама беруі. Ұлтшылдық 

Б. Андерсон бойынша шығу тегі. Ұғымдар  және ұлт жады анықтамасы. Б. 

Андерсоннің ұлт құрылымының құралдары. 

 

Жак Дерриданың деконструктивизмі және оның ізбасарлары. 

Деконструктивизм постструктуралистік теорияларды әрі қарай дамыту 

ретінде.  Деррида  гипотезасы "архихаттың" бар екендігі жөнінде. Йель 

мектебі: деконструктивизм – тек зерттеу әдісі ғана емес, сонымен қатар 

мәдени зерттеулердегі сыни концепт. Тарихтағы деконструктивизм бағытын 

сыни талдау. 

 

3 БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХ ҒЫЛЫМЫНДА ЗАМАНУИ 

ТЕОРИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ  

 

Қазақстандағы жаңа ғылыми тарихи мектептері. 

Қазақстан тарихи мектептері мен  ғылымының тәуелсіздік кезеңіндегі 

сипаттамасы. Қазақстандық тарихшылардың марксистік-лениндік 

ұстанымдардан ауытқып, әлемдік ғылыми үрдіске тартылуы. Қазақстандық 

тарихи мектептерді талдау. Қазақстандағы диаспорология және 

клиометриканың қалыптасуы. Қазақстан тарих ғылымының дамуына 

гуманитарлық ғылымдар жетістіктері мен әлемдік теорияларды тарту 

мысалдары. 

 

Зерттеу университетері ҚР-да тарих пәндерін дамыту үшін ғылым 

мен білім симбиозы ретінде.  

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі кезеңіндегі зерттеу 

университеттерін құру қажеттілігін зерттеу университетін құру қажеттілігі. 

Әлемнің жетекші университеттерімен Гарвард, Кембридж, Оксфорд және 

басқа да көптеген университеттерімен халықаралық байланыстарды дамыту. 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндерде замануи теориялар және 

тұжырымдамаларды есепке ала отырып, Қазақстан университеттерінде (Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ, Назарбаев университеті, КИМЭП және т.б.) 

пәнаралық зерттеулер жүргізу. 

 

Қазақстан тарихы, диаспорология  және дүние жүзі тарихы 

бойынша пәнаралық зерттеулер.  
Еліміздегі Анналдар мектебінің ізбасарларының еңбектері. Елдегі 

Академиялық институттар мен университеттердегі казақ этногенезі, 

диаспорология, тарих, археология және этнология бойынша пәнаралық 

зерттеулерді жүргізу.  
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Қазақстандағы тарих ғылымының дамуындағы замануи 

тенденциялары. 

Ұлы дала Өркениеті, қазақ мемлекеттілігі, Алматы 1000 жылдығы, Қазақ 

хандығына 550 жыл тарихын зерттеудің ұлттық мектептерін дамыту және 

т.б.Тарихи зерттеулердегі бірыңғай халықаралық жобаларды дайындау 

бағыты. Халықаралық сахнада Қазақстан тарих ғылымының имиджі.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тарих және жад.  

2. Тіл және дискурс. 

3. Дискур-анализдің негізгі конструктылары: дискурс және билік, 

дискурсивті тәжірибе, дискурс тәртібі, метаструктура, дискурстің 

автоматикалық талдауы, интерпретация репертуары, субъективтілік, және 

т.б. 

4. Қалың суреттеулер және нарративтер. 

5. Гендер категориясы. 

6. Ұлт және ұлттық бірегейлік.  

7. Эдвард Саидтің  «Ориентализмі» және оның тарих ғылымына 

ықпалы. 

8. Ориентализмнің замануи жағдайы. 

9. Тарихи зерттеулердегі Бурдье концепциясын қолдану мүмкіндігі.  

10. Семиотиканың теориялық негіздері: белгі теориясы және белгі 

жүйесі, репрезентация (әлеуметтік) теориясы, структурализм. 

11.  Тарихи баяндау құрылысы принципі.  

12.  Дискурс және билік. 

13.  Замануи теориялардағы ұлттық құрылыс.  

14.  Символ және ұлт жады түсінігі. 

15.  КСРО құлауы: себептері мен салдары. 

16.  Тарихтағы деконструктивизм: «қолдау» және «қарсылық». 

17.  Тарих ғылымындағы Қазақстан немесе Ортаазия тану.  

18.  Қазақстан тарихы мектептерінде замануи теорияларды қолдану 

және дамыту.  

19.  Қазақстанда Қазақстан және дүниежүзі тарихын пәнаралық 

зерттеу.  

20.  Қазақстанның тарих ғылымының дамуының замануи 

тенденциялары. 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
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1. «Структурализм дегеніміз не?» мәтінді оқу http://highered.mcgraw-

hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter15/chapter_summary.html 

Тест түрінде бақылау жұмысына дайындық  

2. Клод Леви-Стросстың «Структуралды антропологиясын» талдау (бір 

монографиясының бір бөліміне докторант таңдауы бойынша). 

3. «Постструктурализм дамуының негізгі кезеңдері» тақырыбында эссе 

жазу (500 сөз). 

4.  «Жад орны» француз жобасы құрылымын талдау (Нора П., etc. 

Франция – жад… С. 324-326). # «Қазақстандағы жад орны» жобасын құру 

немесе «Алматы жад орны», немесе басқа да кез келген объект. 

5. Неліктен ұлт «Қиялдағы қоғам» болып табылады (Б. Андерсон 

бойынша) немесе «тарихи және саяси концептілер» (Кон бойынша)? 

(Андерсон Б. Воображаемые сообщества… С. 29-32; Кон Х. Идея 

национализма… С. 428-431, 434-435, 439-441, 444). 

6. Этникалық теориясы бойынша аналитикалық эссе жазу. 

7. Этникалық бірегейлікке арналған тарихи зерттеулерге Case Studies 

мысалдарын дайындау.  

8. Қазақстанның ұлттық құрылысы бойынша эссе жазу. 

9. Тіл және тарих, семиотика және тарих мәселесін талдау 

(Лингвистикалық бетбұрыстар мен белгілік). 

10. Типтік бағдарлама аясында кез келген тақырыпта Mapping құру. 

11. Пост-коммунистік зерттеулер бағытында презентация құру (Post-

socialism / Postcommunism studies). 

12. «Гендер тарихы бойынша дискуссия» тақырыбында эссе жазу. 

13. Дискурс теориясына арналған тарихи зерттеулерге Case Studies 

мысалдарын даярлау.  

14. «Қазақстан тарихы шетел ғалымдары еңбегінде» презентация құру.  

15. Ұлтшылдық мәселесі бойынша салыстырмалы талдау. 

16. Пьер Бурдьенің «Қоғам бейнесі» концепциясы бойынша Case 

Studies мысалдарын дайындау. 

17. Йель мектебіндегі деконструктивизм жетістіктері мен кемшіліктерін 

талдау. 

18. «Казахстандағы диаспорология қалыптасуы мен дамуы» 

тақырыбында аналитикалық эссе жазу.  

 19. «Қазақстанда Қазақстан және дүниежүзі тарихын пәнаралық 

зерттеулер» тақырыбында презентация құру. 

20. Өткен материалдар бойынша тест жұмысына дайындық. 

 

ҮСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 
1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об 

истоках и распространении национализма. М., 2001. 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter15/chapter_summary.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter15/chapter_summary.html
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2. Введение в гендерные исследования. Ч.1 / Под ред. И. 

Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001.  

3. Леви-Стросс К. Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. 

Вс. Иванова. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с. 

4. Лотман Ю.М. Семиотика и сегодняшний мир. СПб., 2003. 

5. Макаров М. Основы теории дискурса. М., 2004.  

6. Рикер П. Время и рассказ. СПб., 2000. 

7. Филлипс Л., Йоргенсон М. Дискурс-анализ: теория и метод. 

Харьков, 2004. 

8. Фуко М. Археология знания. М., 2006. 

9. Теория и методология исторической науки. Терминологический 

словарь. Отв. ред. А.О. Чубарьян. – М.,  2014. 

10. Шилз Э. Общество и общества: микросоциологический подход // 

Американская социология. Перспективы, проблемы, методы / Под ред. Г. В. 

Осипова. - М.: Наука, 1972. - 389 с. 

11. Parekh, Bhikhu. Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and 

Political Theory. – New York: Harvard University Press, 2000. – 379 p. 

12. Roberts, John Morris. The New History of the World. 6th  Edition, 

2013. 

13. Zevelev, Igor. Russian and American National Identity, Foreign 

Policy and Bilateral Relations // International Politics. – 2002. – Vol. 39. – № 4. – 

P. 447-465;  

14. Deickhoff, Alain and Jaffrelot, Christophe. Revising Nationalism. 

Theories and Processes. – London: C. Hurst & Co. Ltd, 2005. – 277 p. 

15.  Deconstruction: critical concepts in literary and cultural studies / Ed. 

by J. Culler. L., 2003.Vol. 1-4. 

 

Қосымша: 

1. Губогло М.Н. Идентификация идентичности: 

этносоциологические очерки. – М.: Наука, 2003. – 764 с. 

2. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 

1998. 

3. Успенский Б.А. Избр. Тр. Т.1: Семиотика истории. Семиотика 

культуры. М., 1996. 

4.  Трубина Е. Нарратология: основы, проблемы, перспективы. 

Екатеринбург, 1998. 

5. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. 

6. Саид Э. Ориентализм. - СПб., 2006. 

7. Периодические издания по семиотике: Representations 

(http://www.jstor.org), Social semiotics, Критика и семиотика 

(http://www.nsu.ru/education/virtual/cs.htm). 

8. Периодические издания по нарратологии: Narrative Inquiry  

9. Электронные ресурсы по семиотике: 

http://www.nsu.ru/education/virtual/cs.htm
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http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html 

http://post.semiotics.ru; www.ruthenia.ru/folklore; http://semiotics.ru/lib/  

10. Электронные ресурсы по нарратологии 

http://web.lemoyne.edu/~hevern/nr-basic.html,  

http://www.uel.ac.uk/cnr;  http://narrativepsy.narod.ru/sc_and_np.html 

11. Периодические издания по дискурс-анализу: Discourse and 

Society, Discursive studies, Discourse analysis (http://extra.shu.ac.uk/daol/about/)  

12. Электронные ресурсы гендерных исследований:  

http://fc.gender-ehu.org/; 

http://feminism.eserver.org/, 

http://www.geocities.com/Athens/2533/russfem.html 

13. Периодические издания по памяти: Memory and Identity, Memory 

Studies (http://www.sagepub.co.uk) 

14. Электронные ресурсы по памяти: 

http://www.phil.mq.edu.au/staff/jsutton/Socialmemory.htm 

http://www.phil.mq.edu.au/staff/jsutton/ISM.html 

http://memory.mcgill.ca/  

15. Периодические издания: Postcolonial Studies, Ab Imperio 

(http://abimperio.net) 

16. Электронные ресурсы по постколониальным исследованиям:  

http://www.english.emory.edu/Bahri/  

http://social.chass.ncsu.edu/jouvert/  

http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/postcolonialism.html  

17. Периодические издания: Communist and Post-Communist Studies, 

Anthropology of East Europe Review 

18. Электронные ресурсы по посткоммунистическим исследованиям: 

http://www.fas.harvard.edu/~aaass/organizations/soyuz.html 

19. Периодические издания по изучению национализма: Ab Imperio, 

Nationalism Studies (http://www.ece.ceu.hu/?q=taxonomy_menu), Nation and 

Nationalisam (http://www.lse.ac.uk/collections/ASEN/nat-nationalism.htm) 

20. Электронные ресурсы по изучению национализма: 

http://www.nationalismproject.org/about.htm  

21. Электронные ресурсы по советским исследованиям: 

http://www.ucis.pitt.edu/reesweb/ 

 

 

http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html
http://post.semiotics.ru/
http://www.ruthenia.ru/folklore
http://semiotics.ru/lib/
http://web.lemoyne.edu/~hevern/nr-basic.html
http://fc.gender-ehu.org/
http://feminism.eserver.org/
http://www.phil.mq.edu.au/staff/jsutton/Socialmemory.htm
http://memory.mcgill.ca/
http://www.english.emory.edu/Bahri/
http://social.chass.ncsu.edu/jouvert/
http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/postcolonialism.html
http://www.ece.ceu.hu/?q=taxonomy_menu
http://www.nationalismproject.org/about.htm
http://www.ucis.pitt.edu/reesweb/
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TGZT 7201 ТАРИХ ҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ТЕОРИЯЛАР  

 

Көлемі - 3 кредит 

 

(бейіндік бағыт) 

 

Авторлар: 

Меңдіқұлова Г.М. - тарих ғылымдарының докторы, Дүниежүзі тарихы, 

тарихнама және деректану кафедрасының профессоры 

Құндақбаева Ж.Б. - тарих ғылымдарының докторы,  Қазақстан тарих 

кафедрасының профессоры 

 

Рецензенттер: 

Жангуттин Б.О. - тарих ғылымдарының докторы, Абай атындағы Қазақ 

Ұлттық Педагогикалық университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының 

профессоры 

Жаркымбаева Р. С. - тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің  тарих, археология және этнология 

факультетінің дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасының 

профессоры  

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Замануи Қазақстан қоғамының өзекті мәселелерінің бірі қоғамның 

тарихи санасына негізделген жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев ХХ-шы Қазақстан 

халықтары Ассамблеясы сессиясында "Қазақстан 2050" стратегиясы: бір 

халық – бір ел – бір тағдыр" солай деп айтты: "Бізге жалпыұлттық тарихи 

сана ауадай қажет. Біздің қабылдау тарихымыз бүтін, оң және қоғамды бөлу 

емес, біріктіру қажет. Ұлттық рухты қажетті деңгейде көтеру үшін, біздің 

шынайы тарихымыз, мәдениетімізбен дініміздің қандай екенін айқын 

сезінуіміз қажет. Қазақтардың ұлттық тарихы, олардың этногенезі 

мыңжылдықтар бойы үздіксіз үрдіс ретінде қарастырылуы тиіс.  Мыңдаған 

жылдарға созылған бірегей ажырамайтын үдерісi. Осы тұрғыда замануи 

Қазақстан заңды түрде ұлы дала өркениетінің мұраларын береді "2. 

Сондықтан, кәсіби тарихшылардың мойнына, әсіресе сол жас мамандар 

дайындайтын тарихшылар үлкен жауапкершілік алады. Жаһандану кезеңінде, 

Қазақстан Әлемдік қоғамдастыққа толық құқықты мүше ретінде кіргенде, 

ғылым мен білім беруде, сондай-ақ көшбасшы позициясын қамтуы тиіс. 

                                                           
2 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың ХХ-шы Қазақстан 

халықтары Ассамблеясы сессиясында "Қазақстан 2050" стратегиясы: бір халық – бір ел - 

бір тағдыр"  үндеуі. Астана қаласы, Бейбітшілік және келісім сарайы, 24 мамыр 2013 

жылы // http://www.strategy2050.kz/ru/president/9/. 
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Қазақстан тарихи мектептері даму үшін тамаша көрсеткіштері және күшті 

теориялық-практикалық негіздері ме әлеуетін көрсетеді. Бұл үшін 

гуманитарлық ғылымдардың әлемдік теориялар мен жетістіктерін жүйелеу 

және талдау және оны Қазақстанның тарих ғылымында қолдану қажет.  

Ұсынылып отырған университет курсы "Тарихи ғылым және замануи 

теориялар» 6D020300 – Тарих" мамандығы бойынша білім алатын PhD 

докторанттарға арналған. Бағдарлама әлемдік заманауи әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер концепциясы және теорияларын жан жақты талдау 

негізінде құрылды (зерттеу), бұл докторант-тарихшыларға нақты зерттеу 

міндеттерін шешуге көмектеседі.  

Аталған пәнді бәсекеге қабілетті кәсіби кадрлар тарихшыларды 

әзірлеуде маңызды рөл атқарады, білім алушылардың әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдар және олардың теориялық және практикалық 

қызметтерінде жаңа жетістіктерді қолдану мүмкіндіктерін береді. 

География, антропология, экономика, әлеуметтану пәндерімен 

байланыста теория концепция, техника және мәселелермен таныса отыра, 

докторанттардың кәсіби құзыреттілігі күшейеді.  

Алынған теориялық білімдерді докторанттар ғылыми-зерттеуде, білім 

беру және оқыту қызметінде қолдана алады.  

Курсты өту және кәсіби білім беру бағдарламасында пәнаралық 

байланыстарды жүйелеу нәтижесінде "6D020300 – Тарих" PhD – 

докторанттар тиіс: 

білу:  

• XX ғ. соңы – XXI ғасырдың басында тарих ғылымының негізгі даму 

тенденциялары.  

• тарихи ғылымына постмодернистік шақыру және лингвистикалық 

бетбұрыстар қандай әсер көрсетті 

• философия, әлеуметтану және мәдени антропологияда негізгі 

структуралистік теориялар 

• постструктуралистiк теориялар ықпалымен бөлініп шыққан  замануи 

тарихнаманың негізгі теориялық тәсілдері 

• замануи гуманитарлық білімнің негізгі теориялық жұмыстарының 

мазмұны.  

қабілетті болу:  

• әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің нақты теорияларын 

шығармашылықпен қолдану. 

• замануи танымдық парадигмаларда эпистемологиялық тамырларды 

көру.  

• зерттеу тәжірибесінде нақты теориялар қолдану жолдарын көру. 

меңгеру: 

түрлі салалардағы гуманитарлық ғылымдар мәліметтерін жинау 

дағдылары, тиісті теориялар немесе тұжырымдамалар негізінде нақты-тарихи 

зерттеулерде оларды қолдану және  қорытынды жинақтау.  
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Аталған курс "гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі тарих" пәнімен 

қатар оқытылады, ол оқылатын пәнді игеру үшін білім, білік және 

дағдыларды қамтиды.  

"Отандық тарихтың өзекті мәселелерін зерттеудегі жаңа теориялық-

әдіснамалық устанышдар", "Отан тарихының өзекті мәселелері", " Дүниежүзі 

тарихы өзекті мәселелері", "Философия", "Қазақстан тарихының 

тарихнамасы", "Тарихи процестің теориясы және тарихи таным", "Шет елдер 

тарихының тарихнамасы", "Дүниежүзі тарихын зерттеудің негізгі бағыттары" 

пәндері  берілген пәнді зерделеуге мүмкіндік береді.  

"Ұлтшылдық және ұлттық мемлекеттердің мәселелері", "World History: 

New Methodological Approaches", "Дүниежүзілік тарихын зерттеудің 

теориялық-әдіснамалық негіздері ", "Философия", "Мәдениеттану" және т. б. 

пәндері оқылатын пәнді игеру үшін қажет болып табылады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 
Тақырыптар атауы 

1. 
Кіріспе. Жаһандану үрдісі және тарих ғылымындағы замануи 

теориялар  

1 Бөлім. Тарихи зерттеулерге структуралистік теориялардың ықпалы 

2. 
Гуманитарлық білімдегі структуралистік революция және оның 

тарихқа ықпалы.  

3. Клод Леви-Стросстың құрылымдық антропологиясы. 

4. Семиотика немесе Чарльз Пирстің ізбасарлары.  

5. Тарихи нарратив теориясы. 

6. 
Мишель Фуконың «Билік шежіресі» және тарихқа теоретикалық 

структурализммен таралуы. 

7. 
Әйел тарихы ("Her-story") және әйелдердің зерттеулері (Women's 

Studies). 

8. 
Пьер Нораның "Жад орны" тарихи жобасы жад және ұлттық 

бірегейліктің жаңа концепциясы ретінде. 

9. 
 Пьер Бурдьенің «Қоғам бейнесі» концепциясы: тарихи 

зерттеулердегі агент және габитустің әлеуметтік құрылымы. 

2 Бөлім. Тарихи зерттеулерге постструктуралистік теориялардың 

ықпалы 

10. 
Эдвард Саидтің "Ориентализмі" және Шығыс-Батыс мәселесі немесе 

постколониалды зерттеулер (Postcolonial Studies). 

11. КСРО және социалистік елдер тарихын зерттеу (The Soviet Studies).  

12. Посткоммунистік зерттеулер (Postsocialism/Postcommunism Studies).  

13. "Әйел тарихынан" Гендерлік тарихқа дейін. 

14. 
 Этникалық теориясы: Примордиализм, Конструктивизм және  

Инструментализм. 
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15. Ұлтшылдықты зерттеу (Nationalism Studies).  

16. Жак Дерриданың деконструктивизмі және оның ізбасарлары 

3 Бөлім. Қазақстан тарих ғылымында замануи теорияларды қолдану 

17. Қазақстанның жаңа ғылыми тарихи мектептері  

18. 
Зерттеу университетері ҚР-да тарих пәндерін дамыту үшін ғылым 

мен білім симбиозы ретінде  

19. 
Қазақстан тарихы, диаспорология  және дүние жүзі тарихы бойынша 

пәнаралық зерттеулер  

20. 
Қазақстандағы тарих ғылымының дамуындағы замануи 

тенденциялары  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курстың мақсаты өткен және болашақ өзекті мәселелерді терең 

зерттеу үшін тарихшылармен әлеуметтік ғылымда қолданылатын замануи 

теориялар мен концепцияларды қарастыру болып табылады. Аталған мақсат 

докторанттардың теориялық методологиялық білімдерін жетілдіруге, және 

ғылыми зерттеу жұмыстарында қолдану үшін бағытталған.   

Осы мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттер қойылды: 

• әлемдік тарихи мектептердің замануи жетістіктерін зерделеу, олардың 

күшті және әлсіз жақтары анықтау; 

• ХХ ғасырдың соңында тарих ғылымына постмодернистік ықпалдың 

мәнін түсіндіру; 

• XXI ғасырдың басында тарих ғылымына лингвистикалық 

бетбұрыстар әсерін көрсету; 

• соңғы онжылдықта замануи ғылымда қолданылатын философия, 

әлеуметтану және мәдени антропологияда поструктуралистік және 

структуралистік теориялар қатары туралы түсініктер беру; 

• аталған теориялар шеңберінде негізгі терминдер, ұғымдар, 

санаттарды талдау; 

• XX және XXI  ғ. ірі теоретиктер еңбектерімен докторанттарды 

таныстыру; 

• замануи әлеуметтік-гуманитарлық теориялар ықпалымен туындаған 

тарих ғылымының жаңа бағыттары жөнінде айқын түсінік беру. 

Курс обьектісі болып соңғы онжылдықта ғалым тарихшылар  

арсеналына нық енген ХХ ғ. көрнекті философтары, әлеуметтанушылары, 

мәдениеттанушылары және антропологтарымен құрылған негізгі теориялар 

болып табылады.  

Берілген пәнді зерделеу әдістері. Аталған оқу бағдарламасын жазу 

кезінде тарихи, деректану және тарихнамалық талдау дәстүрлі әдістері, 

нарративті, тарихи және салыстырмалы әдістер қолданылды.  Сонымен 
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қатар, пәнаралық әдістері: типологиялық, құрылымдық, жүйелік, 

семиотикалық, сондай-ақ дискурсивті талдау қолданылды.   

Әрине, бұл пән тарих ғылымында ғана емес, басқада әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдар арасында ғылыми танымдық және білімде белгілі 

рөл атқарады.  

Алғаш рет бұл типтік бағдарлама  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Тарих, 

археология және этнология факультетінде 2013 г. құрастырылды, бұл оның 

өзектілігін көрсетеді.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 

1 БӨЛІМ. ТАРИХИ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ СТРУКТУРАЛИСТІК 

ТЕОРИЯЛАРДЫҢ ЫҚПАЛЫ  

 

Гуманитарлық білімдегі структуралистік революция және оның 

тарихқа ықпалы.  
ХХ ғ. екінші жартысындағы структурализм ғылымиаралық және 

халықаралық құбылыс. Структуралистердің адами қызметтің жалпы 

құрылымдарын анықтау, мәдени фунциясы және т.б.  

 

Клод Леви-Стросстың құрылымдық антропологиясы.  

Құрылымдық сипаттағы әлеуметтік құбылыстар. Тілі мен туыстығы. Тіл 

және қоғам. Тілді пайдалану және оның зерттеудің кейбір әдістерін 

гуманитарлық білімнің ғылымилық негізі ретінде. Этнография, этнология 

және антропология детерминизациясы. Әлеуметтік және мәдени 

антропология. Әлеуметтік антропология –әлеуметтік нұсқамаларды зерттеу 

көріністер жүйесі ретінде қарастырылатын, мәдени антропология –қоғамның 

әлеуметтік өміріне қызмет ететін құралдарды зерттеу. Әлеуметтік ұйым. 

Аңыздар құрылымы. Магия және дін. 

 

Семиотика немесе Чарльз Пирстің ізбасарлары.  

Белгілер мен белгілер жүйесі ғылым ретінде Семиотикалық түрде 

құрылуы. Әртүрлі мәдени мәтінде белгілердің қалай орналасқаны және қалай 

қызмет ететіндігі жөніндегі құрылымдық талдаулар, сонымен қатар белгілер 

қолданылатын мінезбен қарым қатынас ұйымдастырылуы жөнінде.  

Семиотиканың теоретикалық негізі: белгілер теориясы және белгілер жүйесі,  

репрезентация (әлеуметтік) теориясы, структурализм. Жасанды және табиғи 

тілдерді зерттеу (соның ішінде музыка, кино, жарнама тілдері), 

репрезентация жүйесін талдау, мәтін және мәдени мәтін, мифтерді 

семиотикалық талдау. Семиотикадағы негізгі құрылымдар: белгі, семиозис, 

репрезентация, код, метатіл. Тіл  Майкл Холлидейдің «потенциальды мән» 

жүйесі ретінде.  
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Тарихи нарратив теориясы.  

Баяндау (нарратив) түсінігін зерттеу және оның әр түрлі салалар 

тұрғысынан әсері. Түйін конструкты: нарратив, нарративті бұрылыстар, 

нарративті талдау, когеренттілік, сюжетке айналу, сатылы баяндау, «Мен 

туралы айтылған", уақыт. Өкілдері: В. Пропп, Ж. Женнет, П. Рикер, Ф. 

Анкерсмитт, Дж. Брунер, В. Тернер, Ф. Джеймисон, Т. Сарбин, Е. Мишлер. 

Тарихшылар өз таритарын қалай және қандай ереже бойынша айтады. (Х. 

Уайт). Хейден Уайт. Х. Уайттың "Метатарихы". Тропология түсінігі. 

Денотативті және коннотативті сигнификация. Метафора, метонимия, 

синекдоха және ирония. Тарих пен поэтика. Верификация. Уайт тарихи 

баяндау құрылысын қалайша баяндайды? Сюжет арқылы түсіндіру. Дәлелдеу 

арқылы түсіндіру. Формизм, Органицизм, Механицизм және Контекстуализм 

модустары. Идеологиялық мәтін арқылы түсіндіру.  

Анархизм, Консерватизм, Радикализм және Либерализм тактикасы. Ф. 

Анкерсмит еңбегінде Х.Уайт теориясын дамыту және қайта түсіндіру. 

Нарративті үшбұрышты құрайтын – Нарративті синтактика, нарративті 

семантика және нарративті прагматика .  

 

Мишель Фуконың «Билік шежіресі» және тарихқа теоретикалық 

структурализммен таралуы.  

Сала зерттеулері, әр түрлі тәсілдер мен тілді әлеуметтік турғыда 

пайдалану. Әдісі: дискурс-анализ. Теориялық негіздері: теория бойынша 

"білім-билігі" және М. Фуконың фондық тәжірибесі, дискурсивті тәсіл. М. 

Пеше, сыни талдау дискурс Н. Фэркло және Т. ван Дейк. Түйін конструкты: 

дискурс және билік, дискурсивті тәжірибе, дискурс тәртібі, метаструктура, 

салмақты сөйлеу актілері, автоматты талдау дискурсы, репертуармен 

түсіндіру, субъективтілік. Зерттеу мысалдары: жазалады зерттеу субъект 

туралы білімді дамытаудың ерекше түрі (М. Фуко), жасырын этникалық теріс 

ұғымдардың  күнделікті сөйлеу тұрғындарымен салыстыру (Т. ван Дейк), 

танымал ғылыми танымдарды заманауи Масс-медиасы (Майер) өндіру 

мәсілдерімен зерттеу. 

 

Әйел тарихы ("Her-story") және әйелдердің зерттеулері (Women's 

Studies). 

1970-ші жылдардан бастап әлеуметтану, тарих, антропология, 

психология, тіл білімі, әдебиеттану саласында феминистика ой ішінде 

субдисциплина дами бастады. "Еркек" мәдениеті үстемдігі жағдайында 

«әйел» ("мен", дене, құқықтар, зияткерлік және әлеуметтік белсенділік) 

өндірісі формасы мәселесі айналасында біріккен зерттеулер мен бағыттар 

тобы. Түйін конструкты: патриархальды тәртіп, әйелдер табиғаты, 

сексизм/расизм, фаллологоцентризм. Өкілдері: С. де Бовуар, Ю. Кристева, Э. 

Уллис, С. Хардинг, Р. Брэдотти, А. Дворкин, Л. Никсон. Зерттеу мысалдары: 

әйелдердің репрессивті концепцияларын анықтау пәнінеі фрейдистік 
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мәтіндерді талдау (С. Кофман), кемсітушілік визуалды стратегияларды 

анықтау пәнінде  голливуд кинематографиясын зерттеу ("ер көзқарастары") 

(Л. Малви) 

 

Пьер Нораның "Жад орны" тарихи жобасы жад және ұлттық 

бірегейліктің жаңа концепциясы ретінде.  

Әлеуметтік топ, қоғам мен жекелеген адамдардың естеліктерін зерттеу 

Күнделікті естеліктер мен жад саясатын, ностальгия және травматикалық 

тәжірибе, медианың жад конфигурациясына әсерін, жад пен бірегейліктің 

арасындағы байланысты зерттеу. Түйін конструкты: жадтың әлеуметтік 

шеңбері, еске алу фигуралары, жад саясаты, кірме жады, постжады, жад 

орны, коммеморация. Жадтың жаңа тұжырымдамасы. "Жад орны" ұжымдық 

тарихи жоба өткеніне қарым қатынастың түбегейлі өзгеруі. Мәдени бірлік 

идеясы мен "мұра". Тарихты жазудың жаңа формаларын іздестіру. 

Меморизация. Жад орындары "естеліктер баспанасы" ретінде. Өкілдері: М. 

Хальбвакс, П. Нора, Э. Хэккингс, Я. Ассман. 

 

Пьер Бурдьенің «Қоғам бейнесі» концепциясы: тарихи 

зерттеулердегі агент және габитустің әлеуметтік құрылымы.  
П. Бурдье шығармашылығының құрылымдық бастаулары. Француз 

ғалымының "Қоғам бейнесін" суреттеуі және әлеуметтік тәжірибе. Агент 

стратегияны жүзеге асыруға қабілетті және әлеуметтік шындыққа ықпал 

ететін индивид. Индивидті әлеуметтендіру үрдісінде габитусты иелену. 

Әлеуметтік кеңістікте агенттік позициясы мен диспозициясы әлеметтік 

кеңістікті физикалық және символикалық өлшемдерін жүзеге асыру салдары.  

Әлеуметтік кеңістіктің жекелеген әлеуметтік қатынастарға бөлінуі (саясат, 

экономика, мәдениет салағы және т.б.) өздіндік айрықша сипаттамалары. 

Әрбір сала фунциясының ерекшеліктері. Тарихи зерттеулерде Бурдье 

концепциясын қолдану мүмкіндігі. 

 

2 БӨЛІМ. ТАРИХИ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ПОСТСТРУКТУРАЛИСТІК 

ТЕОРИЯЛАРДЫҢ ЫҚПАЛЫ   

 

Эдвард Саидтің "Ориентализмі" және Шығыс-Батыс мәселесі 

немесе постколониалды зерттеулер (Postcolonial Studies). 

"Батыстық емес" әлемнен "батыстық" үлгілер мен прототиптер, ескеалу 

жобалары, бұрынғы  отарлықты қайта түсіну экономикалық, саяси, мәдени 

және интеллектуалды салдарларды қайта еңсеруге бағытталған 

бағдарламалар, жобалар, тәжірибелер тәуелділік үлгілер мен прототиптерді 

жобасы естеліктер" және елегінен отарлық өткен. Эдвард Саид және оның 

"ориентализмді" Батыспен бөгде мәдениетті еңсеру тәсілі ретінде талдауы. 

Ориентализм түсінігі. Әдістері мен тәсілдері, олардың көмегімен Батыс 

Шығыспен сәйкестендіріледі. Имагинативті география түсінігі–ориентализм 
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мысалында. Әдістері, олардың көмегімен ориентализм Шығыс Батысты 

ашты. "Ақ адам" бейнесі Батыстың Шығысқа отарлық стилі қатынасы 

ретінде. Ориентализмнің қазіргі жай-күйі 

 

КСРО мен социалистік елдер тарихын зерттеу (The Soviet Studies).  

Кеңес өркениетінің ерекшеліктерін зерттеу. КСРО және социалистік 

елдердегі саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени тәжірибелер. 

"Қенестікті" (Sovietness) концепті базалық сәйкестендіру құрылымы ретінде. 

Өкілдері: Т. Лахусен, С. Коткин, Э. Найман, Ш. Фицпатрик, Е. Добренко, В. 

Паперный, Н. Козлова және т. б. КСРО ыдырау себептерін талдау. 

 

Посткоммунистік зерттеулер (Postsocialism/Postcommunism Studies).  

Өтпелі типтегі қоғамда саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени 

өзгерістерді кешенді зерделеу. Тоталитарлық ойлау және оны еңсеру 

стратегияларын зерттеу. Өтпелі типтегі қоғамда құқықтық және нарықтық 

мәдениет. Ұлттық саясат және Әлемдік қауымдастықтағы интеграция. 

Мемлекет пен қоғам өзара қарым қатынастары. Өтпелі кезеңдегі жарақаттар 

мен бейімделу тәсілдері. Түйінді конструктілер: транзитивтілік, мәдени 

жарақат, интеграция. С. Липсет, Б. Мур, Т. Рустоу, Дж. Линц, Ф. Шмиттер, Г. 

О'Доннелл және т.б. 

 

"Әйел тарихынан" Гендерлік тарихқа дейін.  

1980-ші жж. гендерлік тарихтың қалыптасуы және әйелдер тарихын 

гендерлік қарым-қатынасқа ауыстыру. Дж. Скотт гендерлік тарихтың негізгі 

теориялық ережелері туралы. Гендерлік мәртебенің әлеуметтік иерархияның 

маңызды мәселелерінің бірі ретінде анықталуы. "Табиғи жынысты 

тағайындау" постулатынан бас тарту. Тарихтағы ауыспалы дәуірлерді 

зерттеу. Этникалық тарихы, халықтың қоныстануы және т. б бойынша 

этникалық теорияны қолдану және сынау. 

 

Этникалық теориясы: Примордиализм, Конструктивизм және 

Инструментализм. 

"Этникалық" термин детерминациясы. Эдвард Шилз примордиализмі 

және оның ізбасарлары. Конструктивизмдегі «Краеугольный камень» 

теориясы (Энтони Смит және т. б.). Бенедикт Андерсон инструментализм 

тұжырымдамасы. Аталған теорияларды сыни талдау, деректер теориясы. 

Этникалық тарих, халықтың қоныстануы және т.б. Этникалық теорияларды 

қолдану немесе сынау 

 

Ұлтшылдықты зерттеулері (Nationalism Studies). 

Зерттеу аймағы, ұлттың тарихи, әлеуметтік, саяси және мәдени жобасын 

талдаумен байланысты. Негізгі құрылымдар: ұлттық саясат және ұлттық 

мемлекет, ұлттық бірегейлік, бейнелі қауымдастықтар. Өкілдері: Б. 
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Андерсон, Э. Смитт, П. Серио, О. Бауэр, В. Шнирельман, В. Тишков. Б. 

Андерсонның "Қиялдағы қоғам": құрылымы және кітаптың негізгі идеясы. Б. 

Андерсонның ұлттың "Қиялдағы қоғам" ретінде анықтама беруі. Ұлтшылдық 

Б. Андерсон бойынша шығу тегі. Ұғымдар  және ұлт жады анықтамасы. Б. 

Андерсоннің ұлт құрылымының құралдары. 

 

Жак Дерриданың деконструктивизмі және оның ізбасарлары. 

Деконструктивизм постструктуралистік теорияларды әрі қарай дамыту 

ретінде.  Деррида  гипотезасы "архихаттың" бар екендігі жөнінде. Йель 

мектебі: деконструктивизм – тек зерттеу әдісі ғана емес, сонымен қатар 

мәдени зерттеулердегі сыни концепт. Тарихтағы деконструктивизм бағытын 

сыни талдау. 

 

3 БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХ ҒЫЛЫМЫНДА ЗАМАНУИ 

ТЕОРИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ  

 

Қазақстандағы жаңа ғылыми тарихи мектептері. 

Қазақстан тарихи мектептері мен  ғылымының тәуелсіздік кезеңіндегі 

сипаттамасы. Қазақстандық тарихшылардың марксистік-лениндік 

ұстанымдардан ауытқып, әлемдік ғылыми үрдіске тартылуы. Қазақстандық 

тарихи мектептерді талдау. Қазақстандағы диаспорология және 

клиометриканың қалыптасуы. Қазақстан тарих ғылымының дамуына 

гуманитарлық ғылымдар жетістіктері мен әлемдік теорияларды тарту 

мысалдары. 

 

Зерттеу университетері ҚР-да тарих пәндерін дамыту үшін ғылым 

мен білім симбиозы ретінде.  

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі кезеңіндегі зерттеу 

университеттерін құру қажеттілігін зерттеу университетін құру қажеттілігі. 

Әлемнің жетекші университеттерімен Гарвард, Кембридж, Оксфорд және 

басқа да көптеген университеттерімен халықаралық байланыстарды дамыту. 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндерде замануи теориялар және 

тұжырымдамаларды есепке ала отырып, Қазақстан университеттерінде (Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ, Назарбаев университеті, КИМЭП және т.б.) 

пәнаралық зерттеулер жүргізу. 

 

Қазақстан тарихы, диаспорология  және дүние жүзі тарихы 

бойынша пәнаралық зерттеулер.  
Еліміздегі Анналдар мектебінің ізбасарларының еңбектері. Елдегі 

Академиялық институттар мен университеттердегі казақ этногенезі, 

диаспорология, тарих, археология және этнология бойынша пәнаралық 

зерттеулерді жүргізу.  

 



26 

 

Қазақстандағы тарих ғылымының дамуындағы замануи 

тенденциялары. 

Ұлы дала Өркениеті, қазақ мемлекеттілігі, Алматы 1000 жылдығы, Қазақ 

хандығына 550 жыл тарихын зерттеудің ұлттық мектептерін дамыту және 

т.б.Тарихи зерттеулердегі бірыңғай халықаралық жобаларды дайындау 

бағыты. Халықаралық сахнада Қазақстан тарих ғылымының имиджі.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тарих және жад.  

2. Тіл және дискурс. 

3. Дискур-анализдің негізгі конструктылары: дискурс және билік, 

дискурсивті тәжірибе, дискурс тәртібі, метаструктура, дискурстің 

автоматикалық талдауы, интерпретация репертуары, субъективтілік, және 

т.б. 

4. Қалың суреттеулер және нарративтер. 

5. Гендер категориясы. 

6. Ұлт және ұлттық бірегейлік.  

7. Эдвард Саидтің  «Ориентализмі» және оның тарих ғылымына 

ықпалы. 

8. Ориентализмнің замануи жағдайы. 

9. Тарихи зерттеулердегі Бурдье концепциясын қолдану мүмкіндігі.  

10. Семиотиканың теориялық негіздері: белгі теориясы және белгі 

жүйесі, репрезентация (әлеуметтік) теориясы, структурализм. 

11. Тарихи баяндау құрылысы принципі.  

12. Дискурс және билік. 

13. Замануи теориялардағы ұлттық құрылыс.  

14. Символ және ұлт жады түсінігі. 

15. КСРО құлауы: себептері мен салдары. 

16. Тарихтағы деконструктивизм: «қолдау» және «қарсылық». 

17. Тарих ғылымындағы Қазақстан немесе Ортаазия тану.  

18. Қазақстан тарихы мектептерінде замануи теорияларды қолдану 

және дамыту.  

19. Қазақстанда Қазақстан және дүниежүзі тарихын пәнаралық 

зерттеу.  

20. Қазақстанның тарих ғылымының дамуының замануи 

тенденциялары. 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
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1. Тапсырма. «Структурализм дегеніміз не?» мәтінді оқу 

http://highered.mcgraw-

hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter15/chapter_summary.html 

Тест түрінде бақылау жұмысына дайындық  

2. Тапсырма. Клод Леви-Стросстың «Структуралды антропологиясын» 

талдау (бір монографиясының бір бөліміне докторант таңдауы бойынша). 

3. Тапсырма. «Постструктурализм дамуының негізгі кезеңдері» 

тақырыбында эссе жазу (500 сөз). 

4. Тапсырма.  «Жад орны» француз жобасы құрылымын талдау (Нора 

П., etc. Франция – жад… С. 324-326). # «Қазақстандағы жад орны» жобасын 

құру немесе «Алматы жад орны», немесе басқа да кез келген объект. 

5. Тапсырма. Неліктен ұлт «Қиялдағы қоғам» болып табылады (Б. 

Андерсон бойынша) немесе «тарихи және саяси концептілер» (Кон 

бойынша)? (Андерсон Б. Воображаемые сообщества… С. 29-32; Кон Х. Идея 

национализма… С. 428-431, 434-435, 439-441, 444). 

6. Тапсырма. Этникалық теориясы бойынша аналитикалық эссе жазу. 

7. Тапсырма. Этникалық бірегейлікке арналған тарихи зерттеулерге 

Case Studies мысалдарын дайындау.  

8. Тапсырма. Қазақстанның ұлттық құрылысы бойынша эссе жазу. 

9. Тапсырма. Тіл және тарих, семиотика және тарих мәселесін талдау 

(Лингвистикалық бетбұрыстар мен белгілік). 

10. Тапсырма. Типтік бағдарлама аясында кез келген тақырыпта 

Mapping құру. 

11. Тапсырма. Пост-коммунистік зерттеулер бағытында презентация 

құру (Post-socialism / Postcommunism studies). 

12. Тапсырма. «Гендер тарихы бойынша дискуссия» тақырыбында эссе 

жазу. 

13. Тапсырма. Дискурс теориясына арналған тарихи зерттеулерге Case 

Studies мысалдарын даярлау.  

14. Тапсырма. «Қазақстан тарихы шетел ғалымдары еңбегінде» 

презентация құру.  

15. Тапсырма. Ұлтшылдық мәселесі бойынша салыстырмалы талдау. 

16. Тапсырма. Пьер Бурдьенің «Қоғам бейнесі» концепциясы бойынша 

Case Studies мысалдарын дайындау. 

17. Тапсырма. Йель мектебіндегі деконструктивизм жетістіктері мен 

кемшіліктерін талдау. 

18. Тапсырма.  «Казахстандағы диаспорология қалыптасуы мен дамуы» 

тақырыбында аналитикалық эссе жазу.  

 19. Тапсырма. «Қазақстанда Қазақстан және дүниежүзі тарихын 

пәнаралық зерттеулер» тақырыбында презентация құру. 

20. Тапсырма. Өткен материалдар бойынша тест жұмысына дайындық. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter15/chapter_summary.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter15/chapter_summary.html
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2. Введение в гендерные исследования. Ч.1 / Под ред. И. 

Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001.  

3. Леви-Стросс К. Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. 
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10. Шилз Э. Общество и общества: микросоциологический подход // 

Американская социология. Перспективы, проблемы, методы / Под ред. Г. В. 

Осипова. - М.: Наука, 1972. - 389 с. 

11. Parekh, Bhikhu. Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and 

Political Theory. – New York: Harvard University Press, 2000. – 379 p. 

12. Roberts, John Morris. The New History of the World. 6th  Edition, 

2013. 

13. Zevelev, Igor. Russian and American National Identity, Foreign 

Policy and Bilateral Relations // International Politics. – 2002. – Vol. 39. – № 4. – 

P. 447-465;  

14. Deickhoff, Alain and Jaffrelot, Christophe. Revising Nationalism. 

Theories and Processes. – London: C. Hurst & Co. Ltd, 2005. – 277 p. 

15.  Deconstruction: critical concepts in literary and cultural studies / Ed. 

by J. Culler. L., 2003.Vol. 1-4. 

 

Қосымша: 

1. Губогло М.Н. Идентификация идентичности: 

этносоциологические очерки. – М.: Наука, 2003. – 764 с. 

2. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 

1998. 

3. Успенский Б.А. Избр. Тр. Т.1: Семиотика истории. Семиотика 

культуры. М., 1996. 

4. Трубина Е. Нарратология: основы, проблемы, перспективы. 

Екатеринбург, 1998. 

5. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. 

6. Саид Э. Ориентализм. - СПб., 2006. 
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7. Периодические издания по семиотике: Representations 

(http://www.jstor.org), Social semiotics, Критика и семиотика 

(http://www.nsu.ru/education/virtual/cs.htm). 

8. Периодические издания по нарратологии: Narrative Inquiry  

9. Электронные ресурсы по семиотике: 

a. http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html 

b. http://post.semiotics.ru;  

c. www.ruthenia.ru/folklore; http://semiotics.ru/lib/  

10. Электронные ресурсы по нарратологии 

a. http://web.lemoyne.edu/~hevern/nr-basic.html,  

b. http://www.uel.ac.uk/cnr;  

c.  http://narrativepsy.narod.ru/sc_and_np.html 

11. Периодические издания по дискурс-анализу: Discourse and 

Society, Discursive studies, Discourse analysis (http://extra.shu.ac.uk/daol/about/)  

12. Электронные ресурсы гендерных исследований:  

a. http://fc.gender-ehu.org/; 

b. http://feminism.eserver.org/, 

c. http://www.geocities.com/Athens/2533/russfem.html 

13. Периодические издания по памяти: Memory and Identity, Memory 

Studies (http://www.sagepub.co.uk) 

14. Электронные ресурсы по памяти: 

a. http://www.phil.mq.edu.au/staff/jsutton/Socialmemory.htm  

b. http://www.phil.mq.edu.au/staff/jsutton/ISM.html  

c. http://memory.mcgill.ca/  

15. Периодические издания: Postcolonial Studies, Ab Imperio 

(http://abimperio.net) 

16. Электронные ресурсы по постколониальным исследованиям:  

a. http://www.english.emory.edu/Bahri/  

b. http://social.chass.ncsu.edu/jouvert/  

c. http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/postcolonialism.html 

17. Периодические издания: Communist and Post-Communist Studies, 

Anthropology of East Europe Review 

18. Электронные ресурсы по посткоммунистическим исследованиям: 

http://www.fas.harvard.edu/~aaass/organizations/soyuz.html 

19. Периодические издания по изучению национализма: Ab Imperio, 

Nationalism Studies (http://www.ece.ceu.hu/?q=taxonomy_menu), Nation and 

Nationalisam (http://www.lse.ac.uk/collections/ASEN/nat-nationalism.htm) 

20. Электронные ресурсы по изучению национализма: 

http://www.nationalismproject.org/about.htm 

21. Электронные ресурсы по советским исследованиям: 

a. http://www.ucis.pitt.edu/reesweb/  

 

http://www.nsu.ru/education/virtual/cs.htm
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html
http://post.semiotics.ru/
http://www.ruthenia.ru/folklore
http://semiotics.ru/lib/
http://web.lemoyne.edu/~hevern/nr-basic.html
http://www.uel.ac.uk/cnr
http://fc.gender-ehu.org/
http://feminism.eserver.org/
http://www.phil.mq.edu.au/staff/jsutton/Socialmemory.htm
http://www.phil.mq.edu.au/staff/jsutton/ISM.html
http://memory.mcgill.ca/
http://www.english.emory.edu/Bahri/
http://social.chass.ncsu.edu/jouvert/
http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/postcolonialism.html
http://www.ece.ceu.hu/?q=taxonomy_menu
http://www.ucis.pitt.edu/reesweb/
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(научно-педагогическое направление) 

 

Авторы: 

Мендикулова Г.М. - доктор исторических наук, профессор истории,  

профессор кафедры всемирной истории, историографии и 

источниковедения 

Кундакбаева Ж.Б.-  доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории Казахстана 
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истории Казахстана Казахского Национального Педагогического 
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Жаркымбаева Р. С. - доктор исторических наук, профессор кафедры 

всемирной истории, историографии и источниковедения факультета истории, 

археологии и этнологии Казахского национального университета  

им. аль-Фараби  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одной из актуальнейших проблем современного казахстанского 

общества является формирование нового казахстанского патриотизма, 

основанного на историческом сознании общества. В своем выступлении на 

20-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050»: 

один народ – одна страна - одна судьба» Президент Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Нам необходимо общенациональное 

историческое сознание. Наше восприятие истории должно быть цельным, 

позитивным и объединять общество, а не разделять. Чтобы поднять на 

должную высоту национальный дух, надо четко осознать, какова наша 

реальная история, культура, религия. Национальная история казахов, их 

этногенез, должны рассматриваться как единый неразрывный процесс на 

протяжении тысячелетий. В этом контексте современный Казахстан 

закономерно предстает одним из ключевых исконных наследников великих 

степных цивилизаций»3. 

                                                           
3 Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на XX-ой сессии 
Ассамблеи народа Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050»: один народ – одна страна - 
одна судьба» г. Астана, Дворец мира и согласия, 24 апреля 2013 года // 
http://www.strategy2050.kz/ru/president/9/. 
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Поэтому, огромная ответственность ложится на плечи 

профессиональных историков, в особенности тех, кто готовит молодые 

кадры. В период глобализации, Казахстан, входя в Мировое сообщество на 

правах полноправного члена, в науке и образовании, также должен занимать 

лидирующие позиции. Казахстанская историческая школа имеет прекрасные 

показатели и мощные теоретико-практическую основу и потенциал для 

развития. Для этого необходимо изучение, систематизация и анализ мировых 

теорий и достижений гуманитарных наук и применение их в исторической 

науке Казахстана.  

Предлагаемый университетский курс «Историческая наука и 

современные теории» предназначен для докторантов PhD, обучающихся по 

специальности «6D020300 – История». Он создан на основе критического и 

всестороннего анализа теорий и концепций мировых современных 

социогуманитарных дисциплин, изучение которых поможет докторантам-

историкам овладеть комплексом знаний для решения конкретных 

исследовательских задач. 

Изучение данной дисциплины имеет огромное значение в подготовке 

конкурентоспособных профессиональных кадров историков, вырабатывает у 

обучающихся способность к применению новых достижений социо-

гуманитарных наук в их теоретической и практической деятельности. 

 Ознакомление с методами, концепциями, техниками и проблемами, 

прежде ассоциировавшимися с географией, антропологией, экономикой, 

социологией и умение применять их в процессе исторического изыскания 

значительно усилит профессиональную компетентность докторантов, 

подготовив их к проведению междисциплинарных исследований.  

Полученные теоретические знания докторанты могут применять в 

научно-исследовательской, образовательной и практической деятельности. 

В результате прохождения курса и систематизации 

междисциплинарных связей профессиональной образовательной программы 

специальности «6D020300 – История» PhD – докторанты должны:  

знать:  

• основные тенденции развития исторической науки в конце XX-

начале XXI века; 

• какое влияние оказал постмодернистский вызов и 

лингвистический поворот на историческую науку; 

• основные структуралистские теории в философии, социологии и 

культурной антропологии; 

• основные теоретические подходы в современной историографии, 

выделившиеся под влиянием постструктуралистских теорий; 

• содержание основных теоретических работ в современном 

гуманитарном знании. 

уметь:  
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• творчески применять конкретные теории социогуманитарных 

дисциплин в своей исследовательской практике; 

• видеть эпистемологические корни современных познавательных 

парадигм; 

• осмысливать и интерпретировать теоретический текст; 

• видеть пути применения конкретных теорий в своей 

исследовательской практике. 

овладеть: 

навыками сбора фактических данных в различных сферах 

гуманитарных наук, их анализа и обобщения результатов и применения их в 

конкретно-историческом исследовании на основе соответствующей теории 

или концепции.  

Данный курс параллельно изучается с дисциплиной «История в 

системе гуманитарных наук», которая содержит знания, умения и навыки, 

необходимые для освоения изучаемой дисциплины. 

Дисциплины «Новые теоретико-методологические подходы к 

изучению актуальных проблем Отечественной истории», «Фундаментальные 

проблемы Отечественной истории», «Фундаментальные проблемы 

Всемирной истории», «Философия», «Историография истории Казахстана», 

«Теория исторического процесса и исторического познания», 

«Историография истории зарубежных стран», «Основные направления 

изучения всемирной истории», предшествуют изучению данной дисциплины. 

Дисциплины «Проблемы национализма и национальных государств», 

«World History: New Methodological Approaches», «Теоретико-

методологические основы изучения Всемирной истории», «Философия», 

«Культурология» и др. также необходимы для освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

1 
Введение. Процесс глобализации и современные теории в 

исторической науке 

Раздел 1. Влияние структуралистских теорий на исторические 

исследования 

2 
Структуралистская революция в гуманитарном знании и ее влияние 

на историю.  

3 Структурная антропология Клода Леви-Стросса.  

4 Семиотика или последователи Чарльза Пирса.  

5 Теоретизация исторического нарратива.  

6 
«Генеалогия власти» Мишеля Фуко и распространение им 

теоретического структурализма на историю.  
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7 
Женская история ("Her-story") и женские исследования (Women's 

Studies). 

8 
Исторический проект «места памяти» Пьера Нора как новая 

концепция памяти и национальной идентичности.  

9 
Концепция Пьера Бурдье «Образ общества»: социальное 

конструирование агента и габитус в исторических исследованиях.  

Раздел 2. Влияние постструктуралистских теорий на исторические 

исследования 

10 
«Ориентализм» Эдварда Саида и проблема Восток-Запад или 

постколониальные исследования (Postcolonial Studies). 

11 
Изучение истории СССР и социалистических стран (The Soviet 

Studies).  

12 
Посткоммунистические исследования (Postsocialism/Postcommunism 

Studies).  

13 От «Женской истории» к гендерным исследованиям прошлого 

14 
Теории этничности: Примордиализм, Конструктивизм и 

Инструментализм. 

15 Исследования национализма (Nationalism Studies).  

16 Деконструктивизм Жака Деррида и его последователей 

Раздел 3. Применение современных теорий в Казахстанской 

исторической науке 

17 Новые научные исторические школы Казахстана. 

18 
Исследовательские университеты, как симбиоз науки и образования, 

для развития исторических дисциплин в Республике Казахстан 

19 
Междисциплинарные исследования по истории Казахстана и 

всемирной истории в Казахстане. 

20 Современные тенденции развития исторической науки в Казахстане. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью данного курса является рассмотрение основных современных 

теорий и концепций, используемых в социальных науках, и применяемых 

историками для углубленного изучения актуальных проблем прошлого и 

настоящего. Данная цель направлена на укрепление теоретико-

методологические знаний докторантов, для их дальнейшего применения в 

научно-исследовательской работе.   

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

  изучить современные достижения мировой исторической школы, 

выявить их сильные и слабые стороны; 

 разъяснить суть постмодернистского вызова исторической науке в 

конце XX века;  
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 показать какое влияние оказал лингвистический поворот на 

историческую науку в начале XXI века; 

 дать представление о ряде структуралистских и 

постструктуралистских теорий в философии, социологии и культурной 

антропологии, которые используются в современных науках в последние 

десятилетия; 

 детерминировать и проанализировать основные термины, понятия, 

категории в рамках указанных теорий; 

 ознакомить докторантов с трудами крупнейших теоретиков XX  и  

начала XXI в.; 

 дать ясное представление о новых направлениях в исторической 

науке, возникших под влиянием современных социогуманитарных теорий. 

Объектом  курса являются основные теории, созданные выдающимися 

философами, социологами, культурологами и антропологами XX века, 

которые прочно вошли в арсенал ученых-историков в последние 

десятилетия. Использование в современных исторических исследованиях 

достижений мировых гуманитарных наук, характеризуется 

междисциплинарным подходом.  

Методы изучения данной дисциплины. При написании данной 

типовой образовательной программы были использованы традиционные 

методы исторического, источниковедческого и историографического 

анализа, такие как: нарративный, исторический и сравнительный. Кроме 

того, были использованы междисциплинарные методы, такие как: 

типологический, структурный, системный, семиотический, а также 

дискурсивный анализ.  

Безусловно, что данная дисциплина занимает соответствующее место и 

играет определенную образовательную и научно-познавательную роль не 

только в исторической науке, но и среди других социально-гуманитарных 

наук. 

Впервые данная типовая программа была разработана на историческом 

факультете КазНУ им. аль-Фараби в 2013 г., что говорит об ее актуальности 

и эксклюзивности.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРАЛИСТСКИХ ТЕОРИЙ НА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Структуралистская революция в гуманитарном знании и ее 

влияние на историю.  

Структурализм как межнаучное и международное явление второй 

половины ХХ в. Попытка структуралистов выявить общие структуры 
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человеческой деятельности, внутреннюю логику механизмов 

функционирования культуры и др.  

 

Структурная антропология Клода Леви-Стросса.  

Структурный характер социальных явлений. Язык и родство. Язык и 

общество. Использование языка и некоторых методов его изучения как 

основы научности в гуманитарном знании. Детерминизация этнографии, 

этнологии и антропологии. Социальная и культурная антропология. 

Социальная антропология – изучение социальных установлений, 

рассматриваемых как системы представлений, культурная антропология – 

исследование средств, обслуживающих социальную жизнь общества. 

Социальная организация. Структура мифов. Магия и религия.  

 

Семиотика или последователи Чарльза Пирса.  

Основание семиотики как науки о знаках и знаковых системах. 

Структурный анализ того, как устроены и функционируют знаки в различных 

культурных контекстах, а также – как организованы поведение и 

коммуникация, в которых используются знаки. Теоретические основания 

семиотики: теория знака и знаковой системы, теория (социальных) 

репрезентаций, структурализм. Изучение естественных и искусственных 

языков (в том числе языка музыки, кино, рекламы), анализ систем 

репрезентаций, изучение соотношения текста и культурного контекста, 

семиотический анализ мифов и массовой культуры. Ключевые конструкты в 

семиотике: знак, семиозис, репрезентация, код, метаязык. Язык как система 

«потенциального значения» Майкла Холлидея.  

 

Теоретизация исторического нарратива.  

Изучение повествования (нарратива) и его эффектов с позиций 

различных областей знания. Ключевые конструкты: нарратив, нарративный 

поворот, нарративный анализ, когерентность, воплощение в сюжет, 

повествовательные инстанции, «рассказанное Я», время. Представители: В. 

Пропп, Ж. Женнет, П. Рикер, Ф. Анкерсмитт, Дж. Брунер, В. Тернер, Ф. 

Джеймисон, Т. Сарбин, Е. Мишлер. Как и по каким правилам, историки 

рассказывают свои истории (Х. Уайт). Хейден Уайт. «Метаистория» Х. 

Уайта. Понятие тропологии. Денотативная и коннотативная сигнификация. 

Метафора, метонимия, синекдоха и ирония. История и поэтика. 

Верификация. Как Уайт определяет принципы построения исторического 

повествования? Объяснение посредством построения сюжета. Объяснение 

посредством доказательства. Модусы Формизма, Органицизма, Механицизма 

и Контекстуализма. Объяснение посредством идеологического подтекста. 

Тактики Анархизма, Консерватизма, Радикализма и Либерализма. Развитие и 

переосмысление теории Х. Уайта в трудах Ф. Анкерсмита. 
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Нарративная синтактика, нарративная семантика и нарративная 

прагматика – составляющие нарративного треугольника.  

 

«Генеалогия власти» Мишеля Фуко и распространение им 

теоретического структурализма на историю.  
Сфера изучения различных способов и эффектов социального 

использования языка. Метод: дискурс-анализ. Теоретические основания: 

теория «знания-власти» и фоновых практик М. Фуко, дискурсивный подход 

М. Пёше, критический анализ дискурса Н. Фэркло и Т. ван Дейка. Ключевые 

конструкты: дискурс и власть, дискурсивная практика, порядок дискурса, 

метаструктура, серьезные речевые акты, автоматический анализ дискурса, 

репертуар интерпретации, субъектность. Примеры исследований: изучение 

наказания как особого способа производства знания о субъекте (М. Фуко), 

выявление скрытых этнических предубеждений в обыденной речи жителей 

Амстердама (Т. ван Дейк), изучение способов производства популярных 

научных знаний в современных Масс-медиа (Г. Майер). 

 

Женская история ("Her-story") и женские исследования (Women's 

Studies). 

Начиная с 1970-х гг., стала развиваться субдисциплина внутри 

феминистской мысли в области социологии, истории, антропологии, 

психологии, языкознания, литературоведения. Группа исследований и 

подходов, объединенных вокруг проблематизации форм производства 

«женского» («я», тела, прав, интеллектуальной и социальной активности) в 

условиях господства «мужской» культуры. Ключевые конструкты: 

патриархальный порядок, женская природа, сексизм/расизм, 

фаллологоцентризм. Представительницы: С. де Бовуар, Ю. Кристева, Э. 

Уллис, С. Хардинг, Р. Брэдотти, А. Дворкин, Л. Никсон. Примеры 

исследований: анализ фрейдистских текстов на предмет выявления 

репрессивной концепции женщины (С. Кофман), изучение голливудского 

кинематографа на предмет выявления дискриминационных визуальных 

стратегий («мужского взгляда») (Л. Малви). 

 

Исторический проект «места памяти» Пьера Нора как новая 

концепция памяти и национальной идентичности.  

Изучение того, как социальные группы, общества и отдельные люди 

помнят. Исследование обыденных воспоминаний и политики памяти, 

ностальгии и травматического опыта, влияния медиа на конфигурации 

памяти, связи между памятью и идентичностью. Ключевые конструкты: 

социальные рамки памяти, фигуры воспоминания, политика памяти, 

заимствованная память, постпамять, места памяти, коммеморация. Новая 

концепция памяти и национального. Радикальное изменение характера 

отношения к прошлому в коллективном историческом проекте «Места 
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памяти». Идея культурного единства и «наследия». Поиски новых форм 

написания истории. Меморизация места. Места памяти, как «убежища 

воспоминаний». Представители: М. Хальбвакс, П. Нора, Э. Хэккингс, Я. 

Ассман. 

 

Концепция Пьера Бурдье «Образ общества»: социальное 

конструирование агента и габитус в исторических исследованиях.  

Структуралистские истоки творчества П. Бурдье. Изображение 

французским ученым «образа общества» и обыденного социального опыта. 

Агент как способный к осуществлению стратегии и воздействию на 

социальную действительность индивид. Социальное конструирование агента 

через габитус. Приобретение габитуса в процессе социализации индивида. 

Понятия первичного и вторичного, индивидуального и группового габитуса. 

Позиции и диспозиции агентов в социальном пространстве как следствие 

существования физического и символического измерения социального 

пространства. Подразделение социального пространства на отдельные 

подсистемы социальных отношений (поле политики, поле экономики, поле 

культуры и пр.) со своими отличительными характеристиками. Специфика 

функционирования каждого поля. Возможности применения концепции 

Бурдье в исторических исследованиях. 

 

Раздел 2. ВЛИЯНИЕ ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКИХ ТЕОРИЙ НА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

«Ориентализм» Эдварда Саида и проблема Восток-Запад или 

постколониальные исследования (Postcolonial Studies). 

Совокупность практик, проектов и программ, направленных на 

преодоление последствий экономической, политической, культурной и 

интеллектуальной зависимости «незападного» мира от «западных» образцов 

и прототипов, проект воспоминания» и переосмысления колониального 

прошлого. Эдвард Саид и его анализ «ориентализма» как способа усвоения 

Западом чужой культуры. Понятие ориентализма. Приемы и методы, с 

помощью которых Запад идентифицирует Восток. Понятие имагинативной 

географии – на примере ориентализма. Методы, с помощью которых 

ориентализм открывал Восток Западу. Образ «Белого человека» как 

колониальный стиль отношения Запада к Востоку. Современное состояние 

ориентализма. 

 

Изучение истории СССР и социалистических стран (The Soviet 

Studies).  
Изучение специфики советской цивилизации. Анализ политических, 

социальных, экономических и культурных практик в СССР и 

социалистических странах. Концептуализация «советскости» (Sovietness) как 
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базового идентификационного конструкта. Представители: Т. Лахусен, С. 

Коткин, Э. Найман, Ш. Фицпатрик, Е. Добренко, В. Паперный, Н. Козлова и 

др. Анализ причин развала СССР. 

 

Посткоммунистические исследования (Postsocialism/Postcommunism 

Studies).  

Комплексное изучение политических, экономических, социальных и 

культурных трансформаций в обществах переходного типа, в особенности 

бывших советских и социалистических стран. Изучение тоталитарного 

мышления и стратегий его преодоления. Правовая и рыночная культура в 

обществах переходного типа Национальная политика и интеграция в 

Мировое сообщество. Взаимоотношения государства и общества. Травма 

переходного периода и способы адаптации. Ключевые конструкты: 

транзитивность, культурная травма, интеграция. С. Липсет, Б. Мур, Д. 

Рустоу, Дж. Линц, Ф. Шмиттер, Г. О’Доннелл и др. 

 

От «Женской истории» к гендерным исследованиям прошлого.  

Появление в 1980-е гг. гендерной истории и перенос акцента с истории 

женщин на гендерные взаимоотношения. Дж. Скотт об основных 

теоретических положениях гендерной истории. Определение гендерного 

статуса как одного из важнейших элементов социальной иерархии. Отказ от 

постулата о «природном назначении пола». Приращение в ходе разработки 

гендерной проблематики исторического знания и пересмотр картины 

прошлого. Исследование переломных эпох в истории. 

 

Теории этничности: Примордиализм, Конструктивизм и 

Инструментализм. 

Детерминация термина «этничность». Примордиализм Эдварда Шилза и 

его последователей. Краеугольный камень теории конструктивизма (Энтони 

Смит и др.). Концепция инструментализма Бенедикта Андерсона. 

Критический анализ данных теорий. Использование или критика теорий 

этничности в разработках по этнической истории, народонаселению и др.  

 

Исследования национализма (Nationalism Studies).  
Область исследования, связанная с анализом нации как исторического, 

социального, политического и культурного проекта. Ключевые конструкты: 

национальная политика и национальное государство, национальная 

идентичность, воображаемые сообщества. Представители: Б. Андерсон, Э. 

Смитт, П. Серио, О. Бауэр, В. Шнирельман, В. Тишков. «Воображаемые 

сообщества» Б. Андерсона: структура и главные идеи книги. Определение Б. 

Андерсоном нации как «воображаемых сообществ». Происхождение 

национализма по Б. Андерсону. Понятия символов и памяти нации. 

Инструментарий строительства наций по Б. Андерсону. 
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Деконструктивизм Жака Деррида и его последователей. 

Деконструктивизм как дальнейшее развитие постструктуралистских 

теорий.  

Гипотеза Деррида о существовании некоего «архиписьма», 

представляющего собой нечто вроде «письма вообще». Йельская школа: 

деконструктивизм – не только исследовательский метод, но и критический 

концепт в культурных исследованиях. Критический анализ направления 

деконструктивизма в истории. 

 

Раздел 3. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ В 

КАЗАХСТАНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

Новые научные исторические школы Казахстана. 

Характеристики казахстанской исторической школы и науки в период 

независимости. Отход от марксистко-ленинских позиций и вовлечение в 

мировой научный процесс казахстанских историков. Анализ казахстанских 

исторических школ. Возникновение диаспорологии и клиометрики в 

Казахстане. Непосредственные примеры привлечения мировых теорий и 

достижений гуманитарных наук в развитие исторической науки Казахстана.  

 

Исследовательские университеты, как симбиоз науки и 

образования, для развития исторических знаний в Республике 

Казахстан.  
В период независимости Республики Казахстан необходимость создания 

исследовательских университетов. Развитие международных связей с 

ведущими университетами мира, такими как Гарвард, Кембридж, Оксфорд и 

многими другими. Проведение в университетах Казахстана (КазНУ им. Аль-

Фараби, Назарбаев университет, КИМЭП и др.) междисциплинарных 

исследований с учетом современных теорий и концепций других 

социогуманитарных дисциплин.  

 

Междисциплинарные исследования по истории Казахстана, 

диаспорологии и всемирной истории в Казахстане.  

Труды последователей лучших традиций школы Анналов в нашей 

стране. Проведение междисциплинарных исследований по этногенезу 

казахов, диаспорологии, истории, археологии и этнологии в Академических 

институтах и университетах страны. 

 

Современные тенденции развития исторической науки в 

Казахстане. 
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Развитие национальной школы изучения истории Цивилизации Великой 

степи, казахской государственности, 1000-летия г. Алматы, 550-летия 

образования Казахского ханства и др. 

Направленность на проведения совместных международных проектов в 

исторических исследованиях. Имидж Казахстанской исторической науки на 

международной арене.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. История и память. 

2. Язык и дискурс. 

3. Ключевые конструкты дискур-анализа: дискурс и власть, 

дискурсивная практика, порядок дискурса, метаструктура, автоматический 

анализ дискурса, репертуар интерпретации, субъектность и др. 

4. Толстые описания и нарративы. 

5. Категория гендера. 

6. Нации и национальная идентичность. 

7. «Ориентализм» Эдварда Саида и его влияние на исторические 

исследования. 

8. Современное состояние ориентализма. 

9. Возможности применения концепции Бурдье в исторических 

исследованиях.  

10. Теоретические основания семиотики: теория знака и знаковой 

системы, теория (социальных) репрезентаций, структурализм. 

11. Принципы построения исторического повествования. 

12. Дискурс и власть. 

13. Нациестроительство  в современных теориях. 

14. Понятия символов и памяти нации. 

15. Развал СССР: причины и последствия. 

16. Деконструктивизм в истории: все «за» и «против». 

17. Казахстаника или среднеазиеведение в мировой исторической 

науке. 

18. Применение и развитие современных теорий в Казахстанской 

исторической школе. 

19. Междисциплинарные исследования по истории Казахстана и 

всемирной истории в Казахстане.  

20. Современные тенденции развития исторической науки в 

Казахстане. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 
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1. Прочитать текст «что такое структурализм» http://highered.mcgraw-

hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter15/chapter_summary.html 

Подготовиться к контрольной работе в виде теста 

2. Проанализируйте «Структурную антропологию» Клода Леви-

Стросса (на выбор докторанта одну из глав его монографии). 

3. Напишите эссе (500 слов) на тему: «Основные вехи в развитии 

постструктурализма». 

4. Проанализируйте структуру французского проекта «мест памяти» 

(Нора П., etc. Франция – память… С. 324-326). Почему, на Ваш взгляд, в него 

включены те или иные компоненты? # Составьте проект «места памяти 

Казахстана» или «места памяти Алматы», или любого другого объекта. 

5. Почему нации являются «воображаемыми сообществами» (по 

Андерсону) или «историческими и политическими концептами» (По Кону)? 

(Андерсон Б. Воображаемые сообщества… С. 29-32; Кон Х. Идея 

национализма…С. 428-431, 434-435, 439-441, 444). 

6. Напишите Аналитическое эссе по теории этничности. 

7. Подготовьте примеры Case Studies в историческом исследовании, 

посвященном этнической идентичности. 

8. Напишите эссе по нациестроительству в Казахстане и ЦАР. 

9. Проанализируйте проблемы: язык и история, семиотика и история 

(Лингвистический поворот и знаковость). 

10. Составьте Mapping по любой теме данной типовой программы. 

11. Создайте презентацию по направлениям в Пост-коммунистических 

исследованиях (Post-socialism / Postcommunism studies). 

12. Напишите эссе по теме «Дискуссии по гендерной истории: за и 

против». 

13.  Подготовьте примеры Case Studies в историческом исследовании, 

посвященном теории дискурса. 

14. Создайте презентацию «История Казахстана в трудах зарубежных 

ученых». 

15. Подготовьте сравнительный анализ трудов по проблемам 

национализма. 

16. Подготовьте примеры Case Studies по концепции Пьера Бурдье 

«Образ общества».  

17. Проанализируйте достижения и недостатки Йельской школы 

деконструктивизма. 

18. Напишите аналитическое эссе «Возникновение и развитие 

диаспорологии в Казахстане».  

19. Составьте презентацию «Междисциплинарные исследования по 

истории Казахстана и всемирной истории в Казахстане». 

20. Подготовиться к контрольной работе-тесту по пройденному 

материалу. 

 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter15/chapter_summary.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter15/chapter_summary.html


42 

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об 

истоках и распространении национализма. М., 2001. 

2. Введение в гендерные исследования. Ч.1 / Под ред. И. 

Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001.  

3. Леви-Стросс К. Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. 

Вс. Иванова. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с. 

4. Лотман Ю.М. Семиотика и сегодняшний мир. СПб., 2003. 

5. Макаров М. Основы теории дискурса. М., 2004.  

6. Рикер П. Время и рассказ. СПб., 2000. 

7. Филлипс Л., Йоргенсон М. Дискурс-анализ: теория и метод. 

Харьков, 2004. 

8. Фуко М. Археология знания. М., 2006. 

9. Теория и методология исторической науки. Терминологический 

словарь. Отв. ред. А.О. Чубарьян. – М.,  2014. 

10. Шилз Э. Общество и общества: микросоциологический подход // 

Американская социология. Перспективы, проблемы, методы / Под ред. Г. В. 

Осипова. - М.: Наука, 1972. - 389 с. 

11. Parekh, Bhikhu. Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and 

Political Theory. – New York: Harvard University Press, 2000. – 379 p. 

12. Roberts, John Morris. The New History of the World. 6th  Edition, 

2013. 

13. Zevelev, Igor. Russian and American National Identity, Foreign 

Policy and Bilateral Relations // International Politics. – 2002. – Vol. 39. – № 4. – 

P. 447-465;  

14. Deickhoff, Alain and Jaffrelot, Christophe. Revising Nationalism. 

Theories and Processes. – London: C. Hurst & Co. Ltd, 2005. – 277 p. 

15. Deconstruction: critical concepts in literary and cultural studies / Ed. 

by J. Culler. L., 2003.Vol. 1-4. 

 

Дополнительная: 

1. Губогло М.Н. Идентификация идентичности: 

этносоциологические очерки. – М.: Наука, 2003. – 764 с. 

2. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 

1998. 

3. Успенский Б.А. Избр. Тр. Т.1: Семиотика истории. Семиотика 

культуры. М., 1996. 

4. Трубина Е. Нарратология: основы, проблемы, перспективы. 

Екатеринбург, 1998. 

5. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. 

6. Саид Э. Ориентализм. - СПб., 2006. 



43 
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a. http://www.phil.mq.edu.au/staff/jsutton/Socialmemory.htm 
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INST 7201 ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ 

 

Объем - 3 кредита 

 

(профильное направление) 

 

Авторы: 

Мендикулова Г.М. - доктор исторических наук, профессор истории,  

профессор кафедры всемирной истории, историографии и 

источниковедения 

Кундакбаева Ж.Б.-  доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории Казахстана 

 

Рецензенты: 
Жангуттин Б.О. - доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории Казахстана Казахского Национального Педагогического 

университета им. Абая  

Жаркымбаева Р. С. - доктор исторических наук, профессор кафедры 

всемирной истории, историографии и источниковедения факультета истории, 

археологии и этнологии Казахского национального университета  

им. аль-Фараби  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одной из актуальнейших проблем современного казахстанского 

общества является формирование нового казахстанского патриотизма, 

основанного на историческом сознании общества. В своем выступлении на 

20-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050»: 

один народ – одна страна - одна судьба» Президент Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Нам необходимо общенациональное 

историческое сознание. Наше восприятие истории должно быть цельным, 

позитивным и объединять общество, а не разделять. Чтобы поднять на 

должную высоту национальный дух, надо четко осознать, какова наша 

реальная история, культура, религия. Национальная история казахов, их 

этногенез, должны рассматриваться как единый неразрывный процесс на 

протяжении тысячелетий. В этом контексте современный Казахстан 

закономерно предстает одним из ключевых исконных наследников великих 

степных цивилизаций»4. 

                                                           
4 Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на XX-ой сессии 
Ассамблеи народа Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050»: один народ – одна страна - 
одна судьба» г. Астана, Дворец мира и согласия, 24 апреля 2013 года // 
http://www.strategy2050.kz/ru/president/9/. 
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Поэтому, огромная ответственность ложится на плечи 

профессиональных историков, в особенности тех, кто готовит молодые 

кадры. В период глобализации, Казахстан, входя в Мировое сообщество на 

правах полноправного члена, в науке и образовании, также должен занимать 

лидирующие позиции. Казахстанская историческая школа имеет прекрасные 

показатели и мощные теоретико-практическую основу и потенциал для 

развития. Для этого необходимо изучение, систематизация и анализ мировых 

теорий и достижений гуманитарных наук и применение их в исторической 

науке Казахстана.  

Предлагаемый университетский курс «Историческая наука и 

современные теории» предназначен для докторантов PhD, обучающихся по 

специальности «6D020300 – История». Он создан на основе критического и 

всестороннего анализа теорий и концепций мировых современных 

социогуманитарных дисциплин, изучение которых поможет докторантам-

историкам овладеть комплексом знаний для решения конкретных 

исследовательских задач. 

Изучение данной дисциплины имеет огромное значение в подготовке 

конкурентоспособных профессиональных кадров историков, вырабатывает у 

обучающихся способность к применению новых достижений социо-

гуманитарных наук в их теоретической и практической деятельности. 

 Ознакомление с методами, концепциями, техниками и проблемами, 

прежде ассоциировавшимися с географией, антропологией, экономикой, 

социологией и умение применять их в процессе исторического изыскания 

значительно усилит профессиональную компетентность докторантов, 

подготовив их к проведению междисциплинарных исследований.  

Полученные теоретические знания докторанты могут применять в 

научно-исследовательской, образовательной и практической деятельности. 

В результате прохождения курса и систематизации 

междисциплинарных связей профессиональной образовательной программы 

специальности «6D020300 – История» PhD – докторанты должны:  

знать:  

• основные тенденции развития исторической науки в конце XX-

начале XXI века; 

• какое влияние оказал постмодернистский вызов и 

лингвистический поворот на историческую науку; 

• основные структуралистские теории в философии, социологии и 

культурной антропологии; 

• основные теоретические подходы в современной историографии, 

выделившиеся под влиянием постструктуралистских теорий; 

• содержание основных теоретических работ в современном 

гуманитарном знании; 

уметь:  
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• творчески применять конкретные теории социогуманитарных 

дисциплин в своей исследовательской практике; 

• видеть эпистемологические корни современных познавательных 

парадигм; 

• осмысливать и интерпретировать теоретический текст; 

• видеть пути применения конкретных теорий в своей 

исследовательской практике. 

овладеть: 

навыками сбора фактических данных в различных сферах 

гуманитарных наук, их анализа и обобщения результатов и применения их в 

конкретно-историческом исследовании на основе соответствующей теории 

или концепции.  

Данный курс параллельно изучается с дисциплиной «История в 

системе гуманитарных наук», которая содержит знания, умения и навыки, 

необходимые для освоения изучаемой дисциплины. 

Дисциплины «Новые теоретико-методологические подходы к 

изучению актуальных проблем Отечественной истории», «Фундаментальные 

проблемы Отечественной истории», «Фундаментальные проблемы 

Всемирной истории», «Философия», «Историография истории Казахстана», 

«Теория исторического процесса и исторического познания», 

«Историография истории зарубежных стран», «Основные направления 

изучения всемирной истории», предшествуют изучению данной дисциплины. 

Дисциплины «Проблемы национализма и национальных государств», 

«World History: New Methodological Approaches», «Теоретико-

методологические основы изучения Всемирной истории», «Философия», 

«Культурология» и др. также необходимы для освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

1. 
Введение. Процесс глобализации и современные теории в 

исторической науке 

Раздел 1. Влияние структуралистских теорий на исторические 

исследования 

2. 
Структуралистская революция в гуманитарном знании и ее влияние 

на историю.  

3. Структурная антропология Клода Леви-Стросса.  

4. Семиотика или последователи Чарльза Пирса.  

5. Теоретизация исторического нарратива.  

6. 
«Генеалогия власти» Мишеля Фуко и распространение им 

теоретического структурализма на историю.  
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7. 
Женская история ("Her-story") и женские исследования (Women's 

Studies). 

8. 
Исторический проект «места памяти» Пьера Нора как новая 

концепция памяти и национальной идентичности.  

9. 
Концепция Пьера Бурдье «Образ общества»: социальное 

конструирование агента и габитус в исторических исследованиях.  

Раздел 2. Влияние постструктуралистских теорий на исторические 

исследования 

10. 
«Ориентализм» Эдварда Саида и проблема Восток-Запад или 

постколониальные исследования (Postcolonial Studies). 

11. 
Изучение истории СССР и социалистических стран (The Soviet 

Studies).  

12. 
Посткоммунистические исследования (Postsocialism/Postcommunism 

Studies).  

13. От «Женской истории» к гендерным исследованиям прошлого 

14. 
Теории этничности: Примордиализм, Конструктивизм и 

Инструментализм. 

15. Исследования национализма (Nationalism Studies).  

16. Деконструктивизм Жака Деррида и его последователей 

Раздел 3. Применение современных теорий в Казахстанской 

исторической науке 

17. Новые научные исторические школы Казахстана. 

18. 
Исследовательские университеты, как симбиоз науки и образования, 

для развития исторических дисциплин в Республике Казахстан 

19. 
Междисциплинарные исследования по истории Казахстана и 

всемирной истории в Казахстане. 

20. Современные тенденции развития исторической науки в Казахстане. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью данного курса является рассмотрение основных современных 

теорий и концепций, используемых в социальных науках, и применяемых 

историками для углубленного изучения актуальных проблем прошлого и 

настоящего. Данная цель направлена на укрепление теоретико-

методологические знаний докторантов, для их дальнейшего применения в 

научно-исследовательской работе.   

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить современные достижения мировой исторической школы, 

выявить их сильные и слабые стороны; 

 разъяснить суть постмодернистского вызова исторической науке в 

конце XX века;  



48 

 

 показать какое влияние оказал лингвистический поворот на 

историческую науку в начале XXI века; 

 дать представление о ряде структуралистских и 

постструктуралистских теорий в философии, социологии и культурной 

антропологии, которые используются в современных науках в последние 

десятилетия;  

 детерминировать и проанализировать основные термины, понятия, 

категории в рамках указанных теорий; 

 ознакомить докторантов с трудами крупнейших теоретиков XX  и  

начала XXI в.; 

 дать ясное представление о новых направлениях в исторической 

науке, возникших под влиянием современных социогуманитарных теорий. 

Объектом  курса являются основные теории, созданные выдающимися 

философами, социологами, культурологами и антропологами XX века, 

которые прочно вошли в арсенал ученых-историков в последние 

десятилетия. Использование в современных исторических исследованиях 

достижений мировых гуманитарных наук, характеризуется 

междисциплинарным подходом.  

Методы изучения данной дисциплины. При написании данной 

типовой образовательной программы были использованы традиционные 

методы исторического, источниковедческого и историографического 

анализа, такие как: нарративный, исторический и сравнительный. Кроме 

того, были использованы междисциплинарные методы, такие как: 

типологический, структурный, системный, семиотический, а также 

дискурсивный анализ.  

Безусловно, что данная дисциплина занимает соответствующее место и 

играет определенную образовательную и научно-познавательную роль не 

только в исторической науке, но и среди других социально-гуманитарных 

наук. 

Впервые данная типовая программа была разработана на историческом 

факультете КазНУ им. аль-Фараби в 2013 г., что говорит об ее актуальности 

и эксклюзивности.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРАЛИСТСКИХ ТЕОРИЙ НА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Структуралистская революция в гуманитарном знании и ее 

влияние на историю.  

Структурализм как межнаучное и международное явление второй 

половины ХХ в. Попытка структуралистов выявить общие структуры 
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человеческой деятельности, внутреннюю логику механизмов 

функционирования культуры и др.  

 

Структурная антропология Клода Леви-Стросса.  

Структурный характер социальных явлений. Язык и родство. Язык и 

общество. Использование языка и некоторых методов его изучения как 

основы научности в гуманитарном знании. Детерминизация этнографии, 

этнологии и антропологии. Социальная и культурная антропология. 

Социальная антропология – изучение социальных установлений, 

рассматриваемых как системы представлений, культурная антропология – 

исследование средств, обслуживающих социальную жизнь общества. 

Социальная организация. Структура мифов. Магия и религия.  

 

Семиотика или последователи Чарльза Пирса.  

Основание семиотики как науки о знаках и знаковых системах. 

Структурный анализ того, как устроены и функционируют знаки в различных 

культурных контекстах, а также – как организованы поведение и 

коммуникация, в которых используются знаки. Теоретические основания 

семиотики: теория знака и знаковой системы, теория (социальных) 

репрезентаций, структурализм. Изучение естественных и искусственных 

языков (в том числе языка музыки, кино, рекламы), анализ систем 

репрезентаций, изучение соотношения текста и культурного контекста, 

семиотический анализ мифов и массовой культуры. Ключевые конструкты в 

семиотике: знак, семиозис, репрезентация, код, метаязык. Язык как система 

«потенциального значения» Майкла Холлидея.  

 

Теоретизация исторического нарратива.  

Изучение повествования (нарратива) и его эффектов с позиций 

различных областей знания. Ключевые конструкты: нарратив, нарративный 

поворот, нарративный анализ, когерентность, воплощение в сюжет, 

повествовательные инстанции, «рассказанное Я», время. Представители: В. 

Пропп, Ж. Женнет, П. Рикер, Ф. Анкерсмитт, Дж. Брунер, В. Тернер, Ф. 

Джеймисон, Т. Сарбин, Е. Мишлер. Как и по каким правилам, историки 

рассказывают свои истории (Х. Уайт). Хейден Уайт. «Метаистория» Х. 

Уайта. Понятие тропологии. Денотативная и коннотативная сигнификация. 

Метафора, метонимия, синекдоха и ирония. История и поэтика. 

Верификация. Как Уайт определяет принципы построения исторического 

повествования? Объяснение посредством построения сюжета. Объяснение 

посредством доказательства. Модусы Формизма, Органицизма, Механицизма 

и Контекстуализма. Объяснение посредством идеологического подтекста. 

Тактики Анархизма, Консерватизма, Радикализма и Либерализма. Развитие и 

переосмысление теории Х. Уайта в трудах Ф. Анкерсмита. 
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Нарративная синтактика, нарративная семантика и нарративная 

прагматика – составляющие нарративного треугольника.  

 

«Генеалогия власти» Мишеля Фуко и распространение им 

теоретического структурализма на историю.  
Сфера изучения различных способов и эффектов социального 

использования языка. Метод: дискурс-анализ. Теоретические основания: 

теория «знания-власти» и фоновых практик М. Фуко, дискурсивный подход 

М. Пёше, критический анализ дискурса Н. Фэркло и Т. ван Дейка. Ключевые 

конструкты: дискурс и власть, дискурсивная практика, порядок дискурса, 

метаструктура, серьезные речевые акты, автоматический анализ дискурса, 

репертуар интерпретации, субъектность. Примеры исследований: изучение 

наказания как особого способа производства знания о субъекте (М. Фуко), 

выявление скрытых этнических предубеждений в обыденной речи жителей 

Амстердама (Т. ван Дейк), изучение способов производства популярных 

научных знаний в современных Масс-медиа (Г. Майер). 

 

Женская история ("Her-story") и женские исследования (Women's 

Studies). 

Начиная с 1970-х гг., стала развиваться субдисциплина внутри 

феминистской мысли в области социологии, истории, антропологии, 

психологии, языкознания, литературоведения. Группа исследований и 

подходов, объединенных вокруг проблематизации форм производства 

«женского» («я», тела, прав, интеллектуальной и социальной активности) в 

условиях господства «мужской» культуры. Ключевые конструкты: 

патриархальный порядок, женская природа, сексизм/расизм, 

фаллологоцентризм. Представительницы: С. де Бовуар, Ю. Кристева, Э. 

Уллис, С. Хардинг, Р. Брэдотти, А. Дворкин, Л. Никсон. Примеры 

исследований: анализ фрейдистских текстов на предмет выявления 

репрессивной концепции женщины (С. Кофман), изучение голливудского 

кинематографа на предмет выявления дискриминационных визуальных 

стратегий («мужского взгляда») (Л. Малви). 

 

Исторический проект «места памяти» Пьера Нора как новая 

концепция памяти и национальной идентичности.  

Изучение того, как социальные группы, общества и отдельные люди 

помнят. Исследование обыденных воспоминаний и политики памяти, 

ностальгии и травматического опыта, влияния медиа на конфигурации 

памяти, связи между памятью и идентичностью. Ключевые конструкты: 

социальные рамки памяти, фигуры воспоминания, политика памяти, 

заимствованная память, постпамять, места памяти, коммеморация. Новая 

концепция памяти и национального. Радикальное изменение характера 

отношения к прошлому в коллективном историческом проекте «Места 
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памяти». Идея культурного единства и «наследия». Поиски новых форм 

написания истории. Меморизация места. Места памяти, как «убежища 

воспоминаний». Представители: М. Хальбвакс, П. Нора, Э. Хэккингс, Я. 

Ассман. 

 

Концепция Пьера Бурдье «Образ общества»: социальное 

конструирование агента и габитус в исторических исследованиях.  

Структуралистские истоки творчества П. Бурдье. Изображение 

французским ученым «образа общества» и обыденного социального опыта. 

Агент как способный к осуществлению стратегии и воздействию на 

социальную действительность индивид. Социальное конструирование агента 

через габитус. Приобретение габитуса в процессе социализации индивида. 

Понятия первичного и вторичного, индивидуального и группового габитуса. 

Позиции и диспозиции агентов в социальном пространстве как следствие 

существования физического и символического измерения социального 

пространства. Подразделение социального пространства на отдельные 

подсистемы социальных отношений (поле политики, поле экономики, поле 

культуры и пр.) со своими отличительными характеристиками. Специфика 

функционирования каждого поля. Возможности применения концепции 

Бурдье в исторических исследованиях. 

 

Раздел 2. ВЛИЯНИЕ ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКИХ ТЕОРИЙ НА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

«Ориентализм» Эдварда Саида и проблема Восток-Запад или 

постколониальные исследования (Postcolonial Studies). 

Совокупность практик, проектов и программ, направленных на 

преодоление последствий экономической, политической, культурной и 

интеллектуальной зависимости «незападного» мира от «западных» образцов 

и прототипов, проект воспоминания» и переосмысления колониального 

прошлого. Эдвард Саид и его анализ «ориентализма» как способа усвоения 

Западом чужой культуры. Понятие ориентализма. Приемы и методы, с 

помощью которых Запад идентифицирует Восток. Понятие имагинативной 

географии – на примере ориентализма. Методы, с помощью которых 

ориентализм открывал Восток Западу. Образ «Белого человека» как 

колониальный стиль отношения Запада к Востоку. Современное состояние 

ориентализма. 

 

Изучение истории СССР и социалистических стран (The Soviet 

Studies).  
Изучение специфики советской цивилизации. Анализ политических, 

социальных, экономических и культурных практик в СССР и 

социалистических странах. Концептуализация «советскости» (Sovietness) как 
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базового идентификационного конструкта. Представители: Т. Лахусен, С. 

Коткин, Э. Найман, Ш. Фицпатрик, Е. Добренко, В. Паперный, Н. Козлова и 

др. Анализ причин развала СССР. 

 

Посткоммунистические исследования (Postsocialism/Postcommunism 

Studies).  

Комплексное изучение политических, экономических, социальных и 

культурных трансформаций в обществах переходного типа, в особенности 

бывших советских и социалистических стран. Изучение тоталитарного 

мышления и стратегий его преодоления. Правовая и рыночная культура в 

обществах переходного типа Национальная политика и интеграция в 

Мировое сообщество. Взаимоотношения государства и общества. Травма 

переходного периода и способы адаптации. Ключевые конструкты: 

транзитивность, культурная травма, интеграция. С. Липсет, Б. Мур, Д. 

Рустоу, Дж. Линц, Ф. Шмиттер, Г. О’Доннелл и др. 

 

От «Женской истории» к гендерным исследованиям прошлого.  

Появление в 1980-е гг. гендерной истории и перенос акцента с истории 

женщин на гендерные взаимоотношения. Дж. Скотт об основных 

теоретических положениях гендерной истории. Определение гендерного 

статуса как одного из важнейших элементов социальной иерархии. Отказ от 

постулата о «природном назначении пола». Приращение в ходе разработки 

гендерной проблематики исторического знания и пересмотр картины 

прошлого. Исследование переломных эпох в истории. 

 

Теории этничности: Примордиализм, Конструктивизм и 

Инструментализм. 

Детерминация термина «этничность». Примордиализм Эдварда Шилза и 

его последователей. Краеугольный камень теории конструктивизма (Энтони 

Смит и др.). Концепция инструментализма Бенедикта Андерсона. 

Критический анализ данных теорий. Использование или критика теорий 

этничности в разработках по этнической истории, народонаселению и др.  

 

Исследования национализма (Nationalism Studies).  
Область исследования, связанная с анализом нации как исторического, 

социального, политического и культурного проекта. Ключевые конструкты: 

национальная политика и национальное государство, национальная 

идентичность, воображаемые сообщества. Представители: Б. Андерсон, Э. 

Смитт, П. Серио, О. Бауэр, В. Шнирельман, В. Тишков. «Воображаемые 

сообщества» Б. Андерсона: структура и главные идеи книги. Определение Б. 

Андерсоном нации как «воображаемых сообществ». Происхождение 

национализма по Б. Андерсону. Понятия символов и памяти нации. 

Инструментарий строительства наций по Б. Андерсону. 
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Деконструктивизм Жака Деррида и его последователей. 

Деконструктивизм как дальнейшее развитие постструктуралистских 

теорий.  

Гипотеза Деррида о существовании некоего «архиписьма», 

представляющего собой нечто вроде «письма вообще». Йельская школа: 

деконструктивизм – не только исследовательский метод, но и критический 

концепт в культурных исследованиях. Критический анализ направления 

деконструктивизма в истории. 

 

Раздел 3. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ В 

КАЗАХСТАНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

Новые научные исторические школы Казахстана. 

Характеристики казахстанской исторической школы и науки в период 

независимости. Отход от марксистко-ленинских позиций и вовлечение в 

мировой научный процесс казахстанских историков. Анализ казахстанских 

исторических школ. Возникновение диаспорологии и клиометрики в 

Казахстане. Непосредственные примеры привлечения мировых теорий и 

достижений гуманитарных наук в развитие исторической науки Казахстана.  

 

Исследовательские университеты, как симбиоз науки и 

образования, для развития исторических знаний в Республике 

Казахстан.  
В период независимости Республики Казахстан необходимость создания 

исследовательских университетов. Развитие международных связей с 

ведущими университетами мира, такими как Гарвард, Кембридж, Оксфорд и 

многими другими. Проведение в университетах Казахстана (КазНУ им. Аль-

Фараби, Назарбаев университет, КИМЭП и др.) междисциплинарных 

исследований с учетом современных теорий и концепций других 

социогуманитарных дисциплин.  

 

Междисциплинарные исследования по истории Казахстана, 

диаспорологии и всемирной истории в Казахстане.  

Труды последователей лучших традиций школы Анналов в нашей 

стране. Проведение междисциплинарных исследований по этногенезу 

казахов, диаспорологии, истории, археологии и этнологии в Академических 

институтах и университетах страны. 

 

Современные тенденции развития исторической науки в 

Казахстане. 
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Развитие национальной школы изучения истории Цивилизации Великой 

степи, казахской государственности, 1000-летия г. Алматы, 550-летия 

образования Казахского ханства и др. 

Направленность на проведения совместных международных проектов в 

исторических исследованиях. Имидж Казахстанской исторической науки на 

международной арене.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. История и память. 

2. Язык и дискурс. 

3. Ключевые конструкты дискур-анализа: дискурс и власть, 

дискурсивная практика, порядок дискурса, метаструктура, автоматический 

анализ дискурса, репертуар интерпретации, субъектность и др. 

4. Толстые описания и нарративы. 

5. Категория гендера. 

6. Нации и национальная идентичность. 

7. «Ориентализм» Эдварда Саида и его влияние на исторические 

исследования. 

8. Современное состояние ориентализма. 

9. Возможности применения концепции Бурдье в исторических 

исследованиях.  

10. Теоретические основания семиотики: теория знака и знаковой 

системы, теория (социальных) репрезентаций, структурализм. 

11. Принципы построения исторического повествования. 

12. Дискурс и власть. 

13. Нациестроительство  в современных теориях. 

14. Понятия символов и памяти нации. 

15. Развал СССР: причины и последствия. 

16. Деконструктивизм в истории: все «за» и «против». 

17. Казахстаника или среднеазиеведение в мировой исторической 

науке. 

18. Применение и развитие современных теорий в Казахстанской 

исторической школе. 

19. Междисциплинарные исследования по истории Казахстана и 

всемирной истории в Казахстане.  

20. Современные тенденции развития исторической науки в 

Казахстане. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 
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1. Прочитать текст «что такое структурализм» http://highered.mcgraw-

hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter15/chapter_summary.html 

Подготовиться к контрольной работе в виде теста 

2. Проанализируйте «Структурную антропологию» Клода Леви-

Стросса (на выбор докторанта одну из глав его монографии). 

3. Напишите эссе (500 слов) на тему: «Основные вехи в развитии 

постструктурализма». 

4. Проанализируйте структуру французского проекта «мест памяти» 

(Нора П., etc. Франция – память… С. 324-326). Почему, на Ваш взгляд, в него 

включены те или иные компоненты? # Составьте проект «места памяти 

Казахстана» или «места памяти Алматы», или любого другого объекта. 

5. Почему нации являются «воображаемыми сообществами» (по 

Андерсону) или «историческими и политическими концептами» (По Кону)? 

(Андерсон Б. Воображаемые сообщества… С. 29-32; Кон Х. Идея 

национализма…С. 428-431, 434-435, 439-441, 444). 

6. Напишите Аналитическое эссе по теории этничности. 

7. Подготовьте примеры Case Studies в историческом исследовании, 

посвященном этнической идентичности. 

8. Напишите эссе по нациестроительству в Казахстане и ЦАР. 

9. Проанализируйте проблемы: язык и история, семиотика и история 

(Лингвистический поворот и знаковость). 

10. Составьте Mapping по любой теме данной типовой программы. 

11. Создайте презентацию по направлениям в Пост-коммунистических 

исследованиях (Post-socialism / Postcommunism studies). 

12. Напишите эссе по теме «Дискуссии по гендерной истории: за и 

против». 

13.  Подготовьте примеры Case Studies в историческом исследовании, 

посвященном теории дискурса. 

14. Создайте презентацию «История Казахстана в трудах зарубежных 

ученых». 

15. Подготовьте сравнительный анализ трудов по проблемам 

национализма. 

16. Подготовьте примеры Case Studies по концепции Пьера Бурдье 

«Образ общества».  

17. Проанализируйте достижения и недостатки Йельской школы 

деконструктивизма. 

18. Напишите аналитическое эссе «Возникновение и развитие 

диаспорологии в Казахстане».  

19. Составьте презентацию «Междисциплинарные исследования по 

истории Казахстана и всемирной истории в Казахстане». 

20. Подготовиться к контрольной работе-тесту по пройденному 

материалу. 

 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter15/chapter_summary.html
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072817186/student_view0/chapter15/chapter_summary.html
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