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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 (188 

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 188). 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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KTGPA 5301  ҚАЗІРГІ ТАРИХИ ҒЫЛЫМДАҒЫ ПӘНАРАЛЫҚ 

ӘДІСТЕР 

 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі - 3 кредит 

 

Авторлар: 

Майданали З. - тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақстан тарихы 

кафедрасының доценті 

Тасилова Н.А. - тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақстан тарихы 

кафедрасының доценті м.а. 

 

Пікір жазғандар: 
Галиев А.А. - тарих ғылымдарының докторы, Абылай хан атындағы 

Қазақ халықаралық қатынастар мен әлем тілдері университетінің профессоры 

Көкебаева Г.К. - тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы  

Қазақ Ұлттық Университетінің, дүниежүзі тарихы, тарихнама және 

деректану кафедрасының профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Зерттеу пәні  магистрлердің тарих ғылымының пәнаралық байланысы 

туралы ойын қалыптастырып, тарихи үрдісті зерттеудегі заманауи пәнаралық 

әдіс-тәсілдерді оқытады. Аталмыш курста тарих ғылымын зерттеудегі  

салыстырмалы талдау әдістері қолданып, теориялық модель және  зерттеу 

техникасындағы мәселелерге заманауи шешім жасалады. Әлеуметтік және 

гуманитарлық, сонымен қатар жаратылыстану ғылымдарына нақты 

логикалық және математикалық әдістер қолданылады. 

Заманауи тарих ғылымының жағдайы тарихи үрдістегі теориялар, тарих 

ғылымындағы білімнің қордалану тұрғысында жаңа методологиялық 

тұрғылар негізінде қазіргі тарихи мектептер мен бағыттардың байланысы 

мәселелерін терең және кең түрде зерттеуді талап етеді. 

Қазіргі замандағы тарих ғылымының даму ерекшелігі  білімнің 

пәнаралық саласының қалыптасу үрдісімен сипатталады. Пәнаралық 

интеграциялық үдерістер тек қана аралас ғылымдарды ғана емес, ғылыми 

зерттеулерді ақпараттандыруға және жаңа пәндердің қалыптасуына алып 

келді.   Заманауи методологиялық мәселелер мен тарих ғылымының 

пәнаралық тұрғыларға деген қажеттілігі, қазіргі замандағы пәнаралық зерттеу 

моделдердің тәсілдерін қалыптастырды.   

Жалпы аспекті тарихты зерттеудегі пәнаралық тұрғылар. Пәнаралық 

тұрғыдағы замануи методологиялық мәселелер мен тарих ғылымының 

қажеттілігі. Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты және оның 

ерекшеліктері. Заманауи ғылымдағы пәнаралық зерттеу моделдерін 
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құрастыру әдісі. 

   Курсты оқыту барысында магистранттар келесі құзіреттіліктерді 

меңгереді: 

-  заманауи тарих ғылымының негізгі теориясы мен әдістерін үйренеді;  

- қазіргі заманғы әлеуметтік-гуманитарлық методологиялық 

тұрғылар мен тарихнамалық үрдістерді меңгереді және пайдалана білуге 

баулыйды;  

- тарихи  үрдісті талдауда пәнаралық синтездің инновациялық әдістерін 

пайдалануға;   

- өркениеттік дискурстің контексінде отандық тарихтың орнын анықтап 

және салыстыру;   

- әлемдік кеңістіктегі тарихи ақпараттардың интеграциясының формасы 

мен тенденцияларын бағалау;  

- тарихи ғылыми танымның үздік методологиясын қалыптастыруды 

меңгерту. 

Пәнге дейін оқытылатын сабақтар: "Тарихи таным мен тарихи үрдіс 

теориясы", " Тарих және философия ғылымы". 

 

ПӘНДЕРДІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың атауы 

1 
Тарихты оқытудағы пәнаралық тұрғылардың жалпы  

аспектілері.  

2 
Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты, оның 

ерекшеліктері.   

3 XX ғасыр тарихын зерттеудегі пәнаралық тұрғылар.  

4 
Шет елдік тарихнамадағы пәнаралық тұрғылардың қалыптасу  

сипаты.  

5 
Тарихи білімнің ішкі құрылымындағы пәнаралық байланыстар 

(тарих, археология, этнология). 

6 Тарихты зерттеудегі макро және микро тарихи тұрғылар. 

7 Мәдениет, философия, дін тарихының қалыптасуы. 

8 Өркениет теориясының сциентистік формасы. 

9 Гуманитарлық білімдегі құрылымдық революция. 

10 
Тарихи зерттеулер нысанына мәдени және философиялық 

тұрғылар. 

11 Тарих ғылымының антропологиямен байланысы.  

12 Психология және ментальдік тарих. 

13 
Тарих ғылымының әлеуметтік ғылымдар мен демографиямен 

пәнаралық байланысы. 

14 Өркениет теориясы мен пайдалану әдістері. 

15 
Тарих ғылымының филология мен лингвистикамен пәнаралық 

байланыста. 

16 Тарих және семиология (семиотика). 
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17 Тарихи үрдістерді математикалық моделдеу. 

18 Тарихи таным үрдісіндегі логика. 

19 Әлеуметтік-тарихи білімдегі жаңа парадигма. 

20 Тарих ғылымы мен синергетика. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Курстың негізгі мәселелері мен нысаны тарихты зерттеудегі 

пәнаралық тұрғылар-заманауи  ғылымдағы практикалық және ғылыми-

танымдық маңыздылықты ұдайы өндіру;  герменивтикалық және ғылыми, 

көкейкөз-жеке даралық, ақиқатты тұрғыда.Тарих ғылымының пәнаралық  

байланысын заманауи пәнаралық  тұрғыларды зерттеу арқылы  магистрлерді 

әлеуметтік және гуманитарлық, сонымен қатар жаратылыстану ғылымдарына 

нақты логикалық және математикалық әдістерді қолдана отырып оқыту. 

Мақсаты: Пәннің мақсаты білім алушы магистрлерге тарих 

ғылымындағы реконструктивті-сипаттамалы әдістің әлеуметтік-

гуманитарлық білімге сай бағыттағы аналитикалық әдіске бет алғанын 

үйрету. Сонымен қатар зерттеу мақсатында, зерттеу қабілетінің 

рефлексиясына бйланысты және алынған нәтижелерге түрлі танымдық 

парадигмалар, эвристикалық модельдер қолданылады. 

Міндеті: магистрлерді үйрету:  

 тарихи танымдағы мәселелерді шешудегі әр түрлі пәнаралық  

және  теориялық тұрғыларды талдау;  

 тарихи-мәдениеттану (антропологиялық), тарихи-әлеуметтік 

зерттеу әдістерінің дамуына әсер етіп жатқан теорияларды анықтау;  

 микроаналитикалық амалдардың синтезделуі мен күшею жүйесін 

негіздеу;  

 отандық және шетелдік тарих ғылымындағы әлеуметтік-

гуманитарлы білімнің өзгерісі мен даму мүмкіндігін анықтау; 

 магистрлерге пәнаралық тұрғылардың тарих ғылымын 

зерттеудегі экономикалық, әлеуметтану ғылымдарын, ауызша тарихтың 

мүмкіндіктерін  анық айқындап, үйрету. 

 

НЕГІЗГІ  БӨЛІМ 

 

Тарихты оқытудағы пәнаралық тұрғылардың жалпы  аспектілері. 

Пәнаралық туралы ғылыми танымның жалпы ұғымдары. Тарих 

ғылымының пәнаралық келістер бойынша заманауи методологиялық 

мәселелері мен қажеттіліктері.  

 

Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты, оның ерекшеліктері.   

Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты, оның ерекшеліктері. 

Заманауи ғылымдағы пәнаралық зерттеулер моделдерін құрастыру әдістері 

мен тәсілдері. 
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XX ғ. тарихын зерттеудегі  пәнаралық тұрғылар.  

1960 ж. басы. - 1990 ж. тарихи материализмнің экономцентризм, 

детерминизм және телеологизміне қарсы тұрғыда ықпал етті. Ф. Броделдің 

"Тарихи синтез" идеалы. 1990 ж.  әлеуметтік-тарихи білімнің  жаңа 

әлеуметтік мәдени парадигмасы белең алды. Тарихи-философиялық, тарихи-

ғылыми және тарихнамалық, әлеуметтік - гуманитарлық идеяларды зерттеу 

(Ю.Н.Афанасьев, Е.Б. Рашковский, В.М. Мучник, Б.С. Ерасов, Я.Г.Шемякин, 

И.Н. Ионов и др.). Өркениет теориясы және оның қолдану әдісі Г.М.Бонгард-

Левин, Л.С. Васильев, И.В. Следзевский. Тарихтың әмбебаптылығы мен 

бірлігі идеясын актуализациялау. Рашковский, В.С. Хорос, К. В. Хвостова, 

Я.Г. Шемякин Д.М. Бондаренко. «Глокализация» түсінігіне қарама-

қайшылық, американдық әлеуметтанушылар В. Рудометофф және 

Р.Робертсон. 

 

Шетелдік тарихнамадағы пәнаралық тұрғылардың қалыптасу 

сипаттамасы. 

Теориялық  тұрғылар И.Г. Гердер, Г. Рюккерт. А. Я Гуревич. 

Микротарих К. Гинзбурга. Тарих ғылымының антропология және 

әлеуметтанумен өзара байланысы. Тарих ғылымының демография және 

әлеуметтанумен пәнаралық байланысы. Психология және діл тарихы. 

Тарихи-құқықтық моделдеу. Тарихты математикалық тұрғыдан моделдеу. 

Тарихи танымдағы логикалық үдеріс. Тарихи білім аясындағы  ішкі 

пәнаралық байланыс (тарих, археология, этнология). Тарих ғылымы және 

синергетика. 

 

Тарихи білімнің ішкі құрылымындағы пәнаралық байланыстар 

(тарих, археология, этнология). 

Тарих ғылымының әлеуметтік ғылымдар мен демографиямен пәнаралық 

байланысы. Ментальді тарих және психология. Тарихи-құқықтық модельдеу. 

Тарихты математикалық моделдеу. Тарихи таным үрдісіндегі логика. Тарихи 

білімнің ішкі құрылымындағы пәнаралық байланыстар (тарих, археология, 

этнология). Тарих ғылымы мен синергетика. 

 

Тарихты зерттеудегі макро және микро тарихи тұрғылар. 

В. Кузен, Э. Кине, Ж. Мишле.  Мәдениет, философия және дін 

тарихының қалыптасуы. Р. Флинттің " Франция және Германиядағы  

философия тарихы" Г.Т. Бокльдің «Ұлыбританиядағы өркениет тарихы».  

Микротарихтың пайда болуы. ХХ ғ. микротарих тұрғысының негізгі 

принциптері. Пәнаралық ғылым және әлеуметтанушылар, 

мәдениеттанушылар мен тарихшылардың қызметі. М.Вебердің тарихи 

әлеуметтануы. Қоғам туралы білімнің деректік және алғышарттары болған 

білімнің қатынасы мен сол туралы пікірталастар. Өркениет тарихындағы 

сызықтық-кезеңдік және жергілікті-аймақтық тұрғылар. Эволюционизм мен 
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функционалді әдіс. 

  

Мәдениет, философия, дін тарихының қалыптасуы. 

XX ғ. пәнаралық ғылымдар мен тарихшылардың, 

мәдениеттанушылардың және әлеуметтанушылардың қызметі.  

XX ғ. пәнаралық ғылым және  тарихшы, мәдениеттанушы және 

әлеуметтанушылардың  қызметі. М. Вебердің әлеуметтану тарихы.  

Эволюционизм және функционализм әдістері, сызықтық-кезеңдік және 

жергілікті-аймақтық тұрғылар, қоғам туралы алғышарттар мен деректік білім 

қатынасы туралы дискуссия. Мәдениет, философия, дін тарихының 

қалыптасуы. 

 

Өркениет теориясының сциентистік формасы. 

Сциентистті, ғылыми түсініктің классикалық идеалы немесе түрі десе 

болады. Ғылыми түсініктің заманауи, классикалық емес идеалы. Г.Мишо, 

Э.Марк, Б.С. Ерасов, Н.С. Розов.  Өзіндік сәйкестендіру және микротарихтың 

жеке түрін тарату. Тарихи түсініктің дүниетанымдық және метафизикалық 

белгісі. 

 

Гуманитарлық білімдегі құрылымдық революция. 

Батыстың жат мәдениетін меңгеру әдісі ретінде Эвард Саид және оның 

ориентализмді талдауы. Ориентализм ұғымы. Батыстың Шығысты 

идентификациялауында қолданатын әдістер мен тәсілдер. Ориентализмнің 

заманауи жағдайы. Батыстың Шығысты отарлау стиліндегі "Ақ адам" 

образына қатынасы.  

 

Тарихи зерттеулер нысанына мәдени және философиялық 

тұрғылар. 

Пәннің күрделілігі мен оның басқа да ғылымдар саласымен байланысы 

түрлі аспектілерді зерттеуде әр түрлі әдістерді пайдалануға жетелейді. 

Танымның философиялық және жалпы ғылыми әдістері, сонымен қатар 

жекелей бақылау, эксперимент, аналогия, моделдеу, анализ бен синтез, 

индукция мен дедукция, гипотеза жасау, мәтінді талдау, дамудың және 

жалпы байланыстың философиялық принциптері, объективтілік, 

детерминизм және т.б.  

 

Тарих ғылымының антропологиямен байланысы. 

Антрапология – адам туралы ғылым, ол адамның табиғи пайда болуы 

мен дамуының фундаментальді мәселелерін, барлық кезеңдердегі 

өзгерістерін кешенді зерттейтін сала. Бұл салада бүгінгі таңда бірнеше 

бағыттар жұмыс жасайды: адамның биологиялық түр ретінде қарастыратын 

физикалық антропология, адамзат қоғамын әр кезеңде салыстырмалы 

талдауға жататын әлеуметтік және мәдени антропология, философиялық 

және діни антропология. Антропология ғылымына П. Брок, Р.Мартин, Л. 
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Мартин, Л. Лики, А.П. Богданов, Д.Н. Анучин, В.В. Бунак, Я.Я. Рогинский, 

В.П. Алексеев т.б. ғалымдар ерекше үлес қосты. Әскери-тарихи антропология. 

Жеке өмір тарихы мен осы ғылыми бағыттың даму жолы. Зерттеу нысаны 

болған демографиялық сипат. 

 

Психология және ментальдік тарих. 

Жаңа әлеуметтік тарихтың мәселелеріне тән сипат (әлеуметтік-мәдени 

тәжірибе).  

Күнделікті өмірде адамдар мен биліктің қарым-қатынастары, отбасы, 

неке, баланың туу мен тәрбиесі мәселелері, білім, материалдық құндылықтар, 

қоғамдық мекемелер, қоғамның психологиялық және моральдық денсаулығы, 

маскүнемдік, нашақорлық, сенім символдары, мифтер, рәсімдер, сөйлеу 

тәжірибесі. 

 

Тарих ғылымының әлеуметтік ғылымдар мен демографиямен 

пәнаралық байланысы. 

Тарихи демография – ғылыми пән, оның міндеттеріне демографиялық 

оқиғалар мен құбылыстардың ретроспективті динамикасы, халықтың өсу 

немесе кему тенденциясы мен тарихи заңдылықтарын анықтау, 

демографияның ғылым ретіндегі қалыптасу және даму үрдісін зерттеу болып 

табылады. Осы міндеттерден туындаған тарихи демография төмендегідей 

бағыттарды қамтиді:  тұрғындардың отбасы-некелік құрылымындағы жас 

мөлшеріне сай халық санының динамикасын реконструкциялау,  оның 

орналасуы мен миграция, үрдістердің эволюциясы, қоғам дамуының 

демографиялық факторлары мен демография ғылымының тарихы жатады.  

 

Өркениет теориясы мен пайдалану әдістері. 

ХХ ғасырдың 60-80-жылдары, отандық тарих теориясына өркениеттік 

тұрғыны еңгізу мәселесі жолға қойылды. Бұл тарихи материализмге тән тар 

түсініктен өзгеше, тарихты түсінудің қарапайым және нақты тәсілі деген ой 

туындатты. Бүгінде формация теориясы мен өркениеттік формация ұғымы 

туралы идеяларға негізделген жобалар жұмыс жасайды. Концептуалдық 

мәселелердің Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер, А.Дж. Тойнби, Ф. Бэгби, Ш.Н. 

Айзенштад және т.б. еңбектерінде. «Глокализация» ұғымына қатысты 

қарама-қайшы американдық социолог В. Рудометофф пен Р. Робертсонның 

пікірі. Өркениеттік идеяларды Тарихи-философиялық идей (Ю.Н. Афанасьев, 

Е.Б. Рашковский, В.М. Мучник, Б.С. Ерасов, Я.Г. Шемякин, И.Н. Ионов және 

т.б.).  

 

Тарих ғылымының филология мен лингвистикамен пәнаралық 

байланыста. 

Тарихшының тілі ғылыми және көркем стильдің синтезі ретінде 

баяндаудан тұрады. Бұл тарихшының логикалық ойлауына негізделген 

ғылым мен өнерді ғылыми материалды презентациялаудың ерекше түрі. 
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тарихи тәжірибе мен тарих тілінің ұғымдарын қарастыру әртүрлі 

философиялық, тарихи, тарихисофиялық және лингвофилософиялық 

бағыттар арасындағы байланыстарды көрсетуге мүмкіндік берді. 

Тарихи тілдің әртүрлі деңгейдегі нақты сипаты оның эвристикалығы мен 

қойылған мәселенің және оған бағытталған тұрғының өзектілігін көрсетеді. 

 

Тарих және семиология (семиотика). 

Семиотика ұғымы. Семиотика не және оны қалай зерттейді. Белгі 

ұғымы. Мағына беретін және мағыналы белгілер.  Бейнелі белгілер. Тарихқа 

мәдени-семиотикалық тұрғыдан келудің ерекшелігі.  

 

Тарихи үрдістерді математикалық моделдеу. 

Эволюцияның жалпы заңдылықтарын табу мен логикалық-

математикалық сипаттау және әлеуметтік жүйелердің өзін өзі ұйымдастыру 

мақсатында пәнаралық тұрғының дамуы нақты тарихи және әлеуметтік-

экономикалық үрдістерді математикалық модельдеу негізінде терең түсінуге 

бағытталады.  

 

Тарихи таным үрдісіндегі логика. 

Тарихи кезеңдердің болмысындағы мәселелер, уақытына сай 

қалыптасуы және қайта жаңғыртуы. Аксиологиялық және тарихи таным 

формасы кең адами бірлікте. Аfter - postmodernizm- жобасы – гуманитарлық 

білім. Г.Б.Мэдисонның постмодернизм мен after - postmodernizm арасындағы 

байланысты феноменологиялық герменевтикалық, танымды ара-қатынас деп 

айтады. 

 

Әлеуметтік-тарихи білімдегі жаңа парадигма. 

Әлеуметтік-тарихи білімнің жаңа парадигмасы. Заманауи әлеуметтік 

ғылымдарда күрделі әлеуметтік-мәдени және пәнаралық сипаттамалар 

еңгізілген  (әлеуметтану, психология және антропология). 

Әлеуметтік зерттеулер өзіндік сәйкестендірудің бір жолы, тарихи өзіндік 

таным түрінің қайта өңдеуі, құндылық пен биік мұраттың біріккен қоғамдық 

жобалары, сенім және  тарих, философия, әлеуметтану және қоршаған орта 

мәдениеті туралы теориялық білімге ие болу, сонымен қатар бұрыңғы 

өркениеттің тарихын баяндай алу.  

 

Тарих ғылымы мен синергетика. 

Жалпы ғылыми парадигма ретінде синергетика концепциясы кеңірек 

тарала бастауы әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің категориялық аппаратын 

кеңейту мәселесін ғана қойған жоқ: синергетика концепцияларымен тығыз 

байланыстағы универсалды математикалық модельдер, хаостың 

математикалық теориясы мәселесін де қарады. Синергетика зерттеуге 

алынған жүйелердің тұрақсыз даму кезеңіндегі, бифуркация нүктесінде, 

кішігірім   болмашы флуктуациялар жүйенің траекториясына күшті ықпал 
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етуі сияқты үрдістерге бағытталған. Синергетикалық көзқарас көп нұсқалы, 

ықтималдығы мол, өздігінен ұйымдасатын дүниені бейнелейтін, жаңаша 

ойлау стилінің қалыптасуының негізі болып танылады.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тарих және ұжымдық жады. 

2. Ауызша тарихтың қалыптасу жолдары. 

3. Ф. Броделдің «Тарихи синтезі».  

4. Тарихи антропология және оның әдістері. 

5. Тарихи - мәдениеттен (антропологиялық) – микротарих пен 

нақты тарихқа. 

6. Хейден Уайттың метатарихы. 

7. К. Гинзбургтің микротарихы. 

8. Мәдениет, философия, дін тарихының қалыптасуы. 

9. XX ғ. пәнаралық ғылымдар мен тарихшылардың, 

әлеуметтанушылар мен мәдениеттанушылардың қызметі. 

10. Қоғамдық тарих: пайда болуы, дамуы, зерттеу әдістері. 

11. Тарих және әлеуметтану: әдістердің ерекшеліктері мен 

сабақтастығы.  

12. Тарихи зерттеу әдістеріне Cuitural Studiesтің ықпалы. 

13. Аfter - postmodernizm жобасы – гуманитарлық білім. 

14. Әлеуметтік зерттеулерде өзіндік сәйкестендіру тәсілдері.  

15. Мәдени тәжірибені меңгеруде экономикалық тарих әдістерінің 

мүмкіндіктері.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тарих ғылымының дамуына әсер еткен кезеңнің негізгі саяси, 

әлеуметтік,  тарихи үрдістері.  

2. Пәнаралық тұрғыларды тарихнамалық, тарихи-философиялық 

зерттеу.  

3. Ф. Броделдің «Тарихи синтезі» мен тарих ғылымының негізгі 

бағыттары.  

4. Пәнаралық тұрғылар оңтайлы жобалау эвристикасы ретінде.  

5. Жаңа тарих ғылымының негізгі принциптері: тарихи синтез, 

тотальді тарих, микро және макро тарихтың үйлесімі, антропологиялық 

тұрғы, пәнаралық және көпсалалы синтез.   

6. Тарихи - мәдениеттен (антропологиялық) – микротарих пен 

нақты тарихқа. 

7. Тарихи зерттеулер мен тарихи-философиялық герменевтиканың 

ғылыми парадигмалары.   
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8. Мәдениет, философия, дін тарихының қалыптасуы. 

9. Тарих ғылымы дамуының негізгі саяси, әлеуметтік, тарихи 

тенденциялары.  

10. К. Гинзбургтің микротарихы және заманауи зерттеу 

методологиясы.  

11. Тарихты зерттеудегі пәнаралық тұрғылардағы психология, 

әлеуметтану, мәдениеттану. 

12. Интеллектуалды тарих пен жаңа мәдени тарихтың 

методологиялық принциптері.   

13. Әлеуметтік зерттеулер өзін-өзі сәйкестендіру тәсілі ретінде.   

14. Тарихи-философиялық герменевтиканың дүниетанымдық 

маңызы.   

15. Заманауи зерттеу жұмыстарындағы пәнаралық синтез.   
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кафедрасының доценті 
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Рецензеттер: 

Галиев А.А. - тарих ғылымдарының докторы, Абылай хан атындағы 
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деректану кафедрасының профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Зерттеу пәні  магистрлердің тарих ғылымының пәнаралық байланысы 

туралы ойын қалыптастырып, тарихи үрдісті зерттеудегі заманауи пәнаралық 

әдіс-тәсілдерді оқытады. Аталмыш курста тарих ғылымын зерттеудегі  

салыстырмалы талдау әдістері қолданып, теориялық модель және  зерттеу 

техникасындағы мәселелерге заманауи шешім жасалады. Әлеуметтік және 

гуманитарлық, сонымен қатар жаратылыстану ғылымдарына нақты 

логикалық және математикалық әдістер қолданылады. 

Заманауи тарих ғылымының жағдайы тарихи үрдістегі теориялар, тарих 

ғылымындағы білімнің қордалану тұрғысында жаңа методологиялық 

тұрғылар негізінде қазіргі тарихи мектептер мен бағыттардың байланысы 

мәселелерін терең және кең түрде зерттеуді талап етеді. 

Қазіргі замандағы тарих ғылымының даму ерекшелігі  білімнің 

пәнаралық саласының қалыптасу үрдісімен сипатталады. Пәнаралық 

интеграциялық үдерістер тек қана аралас ғылымдарды ғана емес, ғылыми 

зерттеулерді ақпараттандыруға және жаңа пәндердің қалыптасуына алып 

келді. Заманауи методологиялық мәселелер мен тарих ғылымының 

пәнаралық тұрғыларға деген қажеттілігі, қазіргі замандағы пәнаралық зерттеу 

моделдердің тәсілдерін қалыптастырды.   

Жалпы аспекті тарихты зерттеудегі пәнаралық тұрғылар. Пәнаралық 

тұрғыдағы замануи методологиялық мәселелер мен тарих ғылымының 

қажеттілігі. Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты және оның 

ерекшеліктері. Заманауи ғылымдағы пәнаралық зерттеу моделдерін 

құрастыру әдісі. 
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Курсты оқыту барысында магистранттар келесі құзіреттіліктерді 

меңгереді: 

-  заманауи тарих ғылымының негізгі теориясы мен әдістерін үйренеді;  

- қазіргі заманғы әлеуметтік-гуманитарлық методологиялық 

тұрғылар мен тарихнамалық үрдістерді меңгереді және пайдалана білуге 

баулиді;  

- тарихи  үрдісті талдауда пәнаралық синтездің инновациялық әдістерін 

пайдалануға;   

- өркениеттік дискурстің контексінде отандық тарихтың орнын анықтап 

және салыстыру;   

- әлемдік кеңістіктегі тарихи ақпараттардың интеграциясының формасы 

мен тенденцияларын бағалау;  

- тарихи ғылыми танымның үздік методологиясын қалыптастыруды 

меңгерту. 

Пәнге дейін оқытылатын сабақтар: "Тарихи таным мен тарихи үрдіс 

теориясы", " Тарих және философия ғылымы". 

 

ПӘНДЕРДІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың атауы 

1 
Тарихты оқытудағы пәнаралық тұрғылардың жалпы  

аспектілері.  

2 
Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты, оның 

ерекшеліктері.   

3 XX ғасыр тарихын зерттеудегі пәнаралық тұрғылар.  

4 
Шет елдік тарихнамадағы пәнаралық тұрғылардың қалыптасу  

сипаты.  

5 
Тарихи білімнің ішкі құрылымындағы пәнаралық 

байланыстар (тарих, археология, этнология). 

6 Тарихты зерттеудегі макро және микро тарихи тұрғылар. 

7 Мәдениет, философия, дін тарихының қалыптасуы. 

8 Өркениет теориясының сциентистік формасы. 

9 Гуманитарлық білімдегі құрылымдық революция. 

10 
Тарихи зерттеулер нысанына мәдени және философиялық 

тұрғылар. 

11 Тарих ғылымының антропологиямен байланысы.  

12 Психология және ментальдік тарих. 

13 
Тарих ғылымының әлеуметтік ғылымдар мен демографиямен 

пәнаралық байланысы. 

14 Өркениет теориясы мен пайдалану әдістері. 

15 
Тарих ғылымының филология мен лингвистикамен пәнаралық 

байланыста. 

16 Тарих және семиология (семиотика). 

17 Тарихи үрдістерді математикалық моделдеу. 
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18 Тарихи таным үрдісіндегі логика. 

19 Әлеуметтік-тарихи білімдегі жаңа парадигма. 

20 Тарих ғылымы мен синергетика. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе  

Курстың негізгі мәселелері мен нысаны тарихты зерттеудегі 

пәнаралық тұрғылар-заманауи  ғылымдағы практикалық және ғылыми-

танымдық маңыздылықты ұдайы өндіру;  герменивтикалық және ғылыми, 

көкейкөз-жеке даралық, ақиқатты тұрғыда.Тарих ғылымының пәнаралық  

байланысын заманауи пәнаралық  тұрғыларды зерттеу арқылы  магистрлерді 

әлеуметтік және гуманитарлық, сонымен қатар жаратылыстану ғылымдарына 

нақты логикалық және математикалық әдістерді қолдана отырып оқыту. 

Мақсаты: Пәннің мақсаты білім алушы магистрлерге тарих 

ғылымындағы реконструктивті-сипаттамалы әдістің әлеуметтік-

гуманитарлық білімге сай бағыттағы аналитикалық әдіске бет алғанын 

үйрету. Сонымен қатар зерттеу мақсатында, зерттеу қабілетінің 

рефлексиясына бйланысты және алынған нәтижелерге түрлі танымдық 

парадигмалар, эвристикалық модельдер қолданылады. 

Міндеті: магистрлерді үйрету:  

 тарихи танымдағы мәселелерді шешудегі әр түрлі пәнаралық  

және  теориялық тұрғыларды талдау;  

 тарихи-мәдениеттану (антропологиялық), тарихи-әлеуметтік 

зерттеу әдістерінің дамуына әсер етіп жатқан теорияларды анықтау;  

 микроаналитикалық амалдардың синтезделуі мен күшею жүйесін 

негіздеу;  

 отандық және шетелдік тарих ғылымындағы әлеуметтік-

гуманитарлы білімнің өзгерісі мен даму мүмкіндігін анықтау; 

 магистрлерге пәнаралық тұрғылардың тарих ғылымын 

зерттеудегі экономикалық, әлеуметтану ғылымдарын, ауызша тарихтың 

мүмкіндіктерін  анық айқындап, үйрету. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Тарихты оқытудағы пәнаралық тұрғылардың жалпы  аспектілері. 

Пәнаралық туралы ғылыми танымның жалпы ұғымдары. Тарих 

ғылымының пәнаралық келістер бойыншазаманауи методологиялық 

мәселелері мен қажеттіліктері.  

 

Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты, оның ерекшеліктері.   

Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты, оның ерекшеліктері. 

Заманауи ғылымдағы пәнаралық зерттеулер моделдерін құрастыру әдістері 

мен тәсілдері. 
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XX ғ. тарихын зерттеудегі  пәнаралық тұрғылар.  

1960 ж. басы. - 1990 ж. тарихи материализмнің экономцентризм, 

детерминизм және телеологизміне қарсы тұрғыда ықпал етті. Ф. Броделдің 

"Тарихи синтез" идеалы. 1990 ж.  әлеуметтік-тарихи білімнің  жаңа 

әлеуметтік мәдени парадигмасы белең алды. Тарихи-философиялық, тарихи-

ғылыми және тарихнамалық, әлеуметтік - гуманитарлық идеяларды зерттеу 

(Ю.Н.Афанасьев, Е.Б. Рашковский, В.М. Мучник, Б.С. Ерасов, Я.Г.Шемякин, 

И.Н. Ионов и др.). Өркениет теориясы және оның қолдану әдісі Г.М.Бонгард-

Левин, Л.С. Васильев, И.В. Следзевский. Тарихтың әмбебаптылығы мен 

бірлігі идеясын актуализациялау. Рашковский, В.С. Хорос, К. В. Хвостова, 

Я.Г. Шемякин Д.М. Бондаренко. «Глокализация» түсінігіне қарама-

қайшылық, американдық әлеуметтанушылар В. Рудометофф және 

Р.Робертсон. 

 

Шетел тарихнамасындағы пәнаралық тұрғының қалыптасу 

сипаттамасы. 

Теориялық  тұрғылар И.Г. Гердер, Г. Рюккерт. А. Я Гуревич. 

Микротарих К. Гинзбурга. Тарих ғылымының антропология және 

әлеуметтанумен өзара байланысы. Тарих ғылымының демография және 

әлеуметтанумен пәнаралық байланысы. Психология және діл тарихы. 

Тарихи-құқықтық моделдеу. Тарихты математикалық тұрғыдан моделдеу. 

Тарихи танымдағы логикалық үдеріс. Тарихи білім аясындағы  ішкі 

пәнаралық байланыс (тарих, археология, этнология). Тарих ғылымы және 

синергетика. 

 

Тарихи білімнің ішкі құрылымындағы пәнаралық байланыстар 

(тарих, археология, этнология). 

Тарих ғылымының әлеуметтік ғылымдар мен демографиямен пәнаралық 

байланысы. Ментальді тарих және психология. Тарихи-құқықтық модельдеу. 

Тарихты математикалық моделдеу. Тарихи таным үрдісіндегі логика. Тарихи 

білімнің ішкі құрылымындағы пәнаралық байланыстар (тарих, археология, 

этнология). Тарих ғылымы мен синергетика. 

 

Тарихты зерттеудегі макро және микро тарихи тұрғылар. 

В. Кузен, Э. Кине, Ж. Мишле.  Мәдениет, философия және дін 

тарихының қалыптасуы. Р. Флинттің " Франция және Германиядағы  

философия тарихы" Г.Т. Бокльдің «Ұлыбританиядағы өркениет тарихы».  

Микротарихтың пайда болуы. ХХ ғ. микротарих тұрғысының негізгі 

принциптері. Пәнаралық ғылым және әлеуметтанушылар, 

мәдениеттанушылар мен тарихшылардың қызметі. М.Вебердің тарихи 

әлеуметтануы. Қоғам туралы білімнің деректік және алғышарттары болған 

білімнің қатынасы мен сол туралы пікірталастар. Өркениет тарихындағы 

сызықтық-кезеңдік және жергілікті-аймақтық тұрғылар. Эволюционизм мен 
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функционалді әдіс. 

  

Мәдениет, философия, дін тарихының қалыптасуы. 

XX ғ. пәнаралық ғылымдар мен тарихшылардың, 

мәдениеттанушылардың және әлеуметтанушылардың қызметі.  

XX ғ. пәнаралық ғылым және  тарихшы, мәдениеттанушы және 

әлеуметтанушылардың  қызметі. М. Вебердің әлеуметтану тарихы.  

Эволюционизм және функционализм әдістері, сызықтық-кезеңдік және 

жергілікті-аймақтық тұрғылар, қоғам туралы алғышарттар мен деректік білім 

қатынасы туралы дискуссия. Мәдениет, философия, дін тарихының 

қалыптасуы. 

 

Өркениет теориясының сциентистік формасы. 

Сциентистті, ғылыми түсініктің классикалық идеалы немесе түрі десе 

болады. Ғылыми түсініктің заманауи, классикалық емес идеалы. Г.Мишо, 

Э.Марк, Б.С. Ерасов, Н.С. Розов.  Өзіндік сәйкестендіру және микротарихтың 

жеке түрін тарату. Тарихи түсініктің дүниетанымдық және метафизикалық 

белгісі. 

 

Гуманитарлық білімдегі құрылымдық революция. 

Батыстың жат мәдениетін меңгеру әдісі ретінде Эвард Саид және оның 

ориентализмді талдауы. Ориентализм ұғымы. Батыстың Шығысты 

идентификациялауында қолданатын әдістер мен тәсілдер. Ориентализмнің 

заманауи жағдайы. Батыстың Шығысты отарлау стиліндегі "Ақ адам" 

образына қатынасы.  

 

Тарихи зерттеулер нысанына мәдени және философиялық 

тұрғылар. 

Пәннің күрделілігі мен оның басқа да ғылымдар саласымен байланысы 

түрлі аспектілерді зерттеуде әр түрлі әдістерді пайдалануға жетелейді. 

Танымның философиялық және жалпы ғылыми әдістері, сонымен қатар 

жекелей бақылау, эксперимент, аналогия, моделдеу, анализ бен синтез, 

индукция мен дедукция, гипотеза жасау, мәтінді талдау, дамудың және 

жалпы байланыстың философиялық принциптері, объективтілік, 

детерминизм және т.б.  

 

Тарих ғылымының антропологиямен байланысы. 

Антрапология – адам туралы ғылым, ол адамның табиғи пайда болуы 

мен дамуының фундаментальді мәселелерін, барлық кезеңдердегі 

өзгерістерін кешенді зерттейтін сала. Бұл салада бүгінгі таңда бірнеше 

бағыттар жұмыс жасайды: адамның биологиялық түр ретінде қарастыратын 

физикалық антропология, адамзат қоғамын әр кезеңде салыстырмалы 

талдауға жататын әлеуметтік және мәдени антропология, философиялық 

және діни антропология. Антропология ғылымына П. Брок, Р.Мартин, Л. 
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Мартин, Л. Лики, А.П. Богданов, Д.Н. Анучин, В.В. Бунак, Я.Я. Рогинский, 

В.П. Алексеев т.б. ғалымдар ерекше үлес қосты. Әскери-тарихи антропология. 

Жеке өмір тарихы мен осы ғылыми бағыттың даму жолы. Зерттеу нысаны 

болған демографиялық сипат. 

 

Психология және ментальдік тарих. 

Жаңа әлеуметтік тарихтың мәселелеріне тән сипат (әлеуметтік-мәдени 

тәжірибе).  

Күнделікті өмірде адамдар мен биліктің қарым-қатынастары, отбасы, 

неке, баланың туу мен тәрбиесі мәселелері, білім, материалдық құндылықтар, 

қоғамдық мекемелер, қоғамның психологиялық және моральдық денсаулығы, 

маскүнемдік, нашақорлық, сенім символдары, мифтер, рәсімдер, сөйлеу 

тәжірибесі. 

 

Тарих ғылымының әлеуметтік ғылымдар мен демографиямен 

пәнаралық байланысы. 

Тарихи демография – ғылыми пән, оның міндеттеріне демографиялық 

оқиғалар мен құбылыстардың ретроспективті динамикасы, халықтың өсу 

немесе кему тенденциясы мен тарихи заңдылықтарын анықтау, 

демографияның ғылым ретіндегі қалыптасу және даму үрдісін зерттеу болып 

табылады. Осы міндеттерден туындаған тарихи демография төмендегідей 

бағыттарды қамтиді:  тұрғындардың отбасы-некелік құрылымындағы жас 

мөлшеріне сай халық санының динамикасын реконструкциялау,  оның 

орналасуы мен миграция, үрдістердің эволюциясы, қоғам дамуының 

демографиялық факторлары мен демография ғылымының тарихы жатады.  

 

Өркениет теориясы мен пайдалану әдістері. 

ХХ ғасырдың 60-80-жылдары, отандық тарих теориясына өркениеттік 

тұрғыны еңгізу мәселесі жолға қойылды. Бұл тарихи материализмге тән тар 

түсініктен өзгеше, тарихты түсінудің қарапайым және нақты тәсілі деген ой 

туындатты. Бүгінде формация теориясы мен өркениеттік формация ұғымы 

туралы идеяларға негізделген жобалар жұмыс жасайды. Концептуалдық 

мәселелердің Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер, А.Дж. Тойнби, Ф. Бэгби, Ш.Н. 

Айзенштад және т.б. еңбектерінде. «Глокализация» ұғымына қатысты 

қарама-қайшы американдық социолог В. Рудометофф пен Р. Робертсонның 

пікірі. Өркениеттік идеяларды Тарихи-философиялық идей (Ю.Н. Афанасьев, 

Е.Б. Рашковский, В.М. Мучник, Б.С. Ерасов, Я.Г. Шемякин, И.Н. Ионов және 

т.б.).  

 

Тарих ғылымының филология мен лингвистикамен пәнаралық 

байланыста. 

Тарихшының тілі ғылыми және көркем стильдің синтезі ретінде 

баяндаудан тұрады. Бұл тарихшының логикалық ойлауына негізделген 

ғылым мен өнерді ғылыми материалды презентациялаудың ерекше түрі. 



20 

 

тарихи тәжірибе мен тарих тілінің ұғымдарын қарастыру әртүрлі 

философиялық, тарихи, тарихисофиялық және лингвофилософиялық 

бағыттар арасындағы байланыстарды көрсетуге мүмкіндік берді. 

Тарихи тілдің әртүрлі деңгейдегі нақты сипаты оның эвристикалығы мен 

қойылған мәселенің және оған бағытталған тұрғының өзектілігін көрсетеді. 

 

Тарих және семиология (семиотика). 

Семиотика ұғымы. Семиотика не және оны қалай зерттейді. Белгі 

ұғымы. Мағына беретін және мағыналы белгілер.  Бейнелі белгілер. Тарихқа 

мәдени-семиотикалық тұрғыдан келудің ерекшелігі.  

 

Тарихи үрдістерді математикалық моделдеу. 

Эволюцияның жалпы заңдылықтарын табу мен логикалық-

математикалық сипаттау және әлеуметтік жүйелердің өзін өзі ұйымдастыру 

мақсатында пәнаралық тұрғының дамуы нақты тарихи және әлеуметтік-

экономикалық үрдістерді математикалық модельдеу негізінде терең түсінуге 

бағытталады.  

 

Тарихи таным үрдісіндегі логика. 

Тарихи кезеңдердің болмысындағы мәселелер, уақытына сай 

қалыптасуы және қайта жаңғыртуы. Аксиологиялық және тарихи таным 

формасы кең адами бірлікте. Аfter - postmodernizm- жобасы – гуманитарлық 

білім. Г.Б.Мэдисонның постмодернизм мен after - postmodernizm арасындағы 

байланысты феноменологиялық герменевтикалық, танымды ара-қатынас деп 

айтады. 

 

Әлеуметтік-тарихи білімдегі жаңа парадигма. 

Әлеуметтік-тарихи білімнің жаңа парадигмасы. Заманауи әлеуметтік 

ғылымдарда күрделі әлеуметтік-мәдени және пәнаралық сипаттамалар 

еңгізілген  (әлеуметтану, психология және антропология).     

Әлеуметтік зерттеулер өзіндік сәйкестендірудің бір жолы, тарихи өзіндік 

таным түрінің қайта өңдеуі, құндылық пен биік мұраттың біріккен қоғамдық 

жобалары, сенім және  тарих, философия, әлеуметтану және қоршаған орта 

мәдениеті туралы теориялық білімге ие болу, сонымен қатар бұрыңғы 

өркениеттің тарихын баяндай алу.  

 

Тарих ғылымы мен синергетика. 

Жалпы ғылыми парадигма ретінде синергетика концепциясы кеңірек 

тарала бастауы әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің категориялық аппаратын 

кеңейту мәселесін ғана қойған жоқ: синергетика концепцияларымен тығыз 

байланыстағы универсалды математикалық модельдер, хаостың 

математикалық теориясы мәселесін де қарады. Синергетика зерттеуге 

алынған жүйелердің тұрақсыз даму кезеңіндегі, бифуркация нүктесінде, 

кішігірім  болмашы флуктуациялар жүйенің траекториясына күшті ықпал 
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етуі сияқты үрдістерге бағытталған. Синергетикалық көзқарас көп нұсқалы, 

ықтималдығы мол, өздігінен ұйымдасатын дүниені бейнелейтін, жаңаша 

ойлау стилінің қалыптасуының негізі болып танылады.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тарих және ұжымдық жады. 

2. Ауызша тарихтың қалыптасу жолдары. 

3. Ф. Броделдің «Тарихи синтезі».  

4. Тарихи антропология және оның әдістері. 

5. Тарихи - мәдениеттен (антропологиялық) – микротарих пен 

нақты тарихқа. 

6. Хейден Уайттың метатарихы. 

7. К. Гинзбургтің микротарихы. 

8. Мәдениет, философия, дін тарихының қалыптасуы. 

9. XX ғ. пәнаралық ғылымдар мен тарихшылардың, 

әлеуметтанушылар мен мәдениеттанушылардың қызметі. 

10. Қоғамдық тарих: пайда болуы, дамуы, зерттеу әдістері. 

11. Тарих және әлеуметтану: әдістердің ерекшеліктері мен 

сабақтастығы.  

12. Тарихи зерттеу әдістеріне Cuitural Studiesтің ықпалы. 

13. Аfter - postmodernizm жобасы – гуманитарлық білім. 

14. Әлеуметтік зерттеулерде өзіндік сәйкестендіру тәсілдері.  

15. Мәдени тәжірибені меңгеруде экономикалық тарих әдістерінің 

мүмкіндіктері.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тарих ғылымының дамуына әсер еткен кезеңнің негізгі саяси, 

әлеуметтік,  тарихи үрдістері.  

2. Пәнаралық тұрғыларды тарихнамалық, тарихи-философиялық 

зерттеу.  

3. Ф. Броделдің «Тарихи синтезі» мен тарих ғылымының негізгі 

бағыттары.  

4. Пәнаралық тұрғылар оңтайлы жобалау эвристикасы ретінде.  

5. Жаңа тарих ғылымының негізгі принциптері: тарихи синтез, 

тотальді тарих, микро және макро тарихтың үйлесімі, антропологиялық 

тұрғы, пәнаралық және көпсалалы синтез.   

6. Тарихи - мәдениеттен (антропологиялық) – микротарих пен 

нақты тарихқа. 

7. Тарихи зерттеулер мен тарихи-философиялық герменевтиканың 

ғылыми парадигмалары.   



22 

 

8. Мәдениет, философия, дін тарихының қалыптасуы. 

9. Тарих ғылымы дамуының негізгі саяси, әлеуметтік, тарихи 

тенденциялары.  

10. К. Гинзбургтің микротарихы және заманауи зерттеу 

методологиясы.  

11. Тарихты зерттеудегі пәнаралық тұрғылардағы психология, 

әлеуметтану, мәдениеттану. 

12. Интеллектуалды тарих пен жаңа мәдени тарихтың 

методологиялық принциптері.   

13. Әлеуметтік зерттеулер өзін-өзі сәйкестендіру тәсілі ретінде.   

14. Тарихи-философиялық герменевтиканың дүниетанымдық 

маңызы.   

15. Заманауи зерттеу жұмыстарындағы пәнаралық синтез.   
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Зерттеу пәні  магистрлердің тарих ғылымының пәнаралық байланысы 

туралы ойын қалыптастырып, тарихи үрдісті зерттеудегі заманауи пәнаралық 

әдіс-тәсілдерді оқытады. Аталмыш курста тарих ғылымын зерттеудегі  

салыстырмалы талдау әдістері қолданып, теориялық модель және  зерттеу 

техникасындағы мәселелерге заманауи шешім жасалады. Әлеуметтік және 

гуманитарлық, сонымен қатар жаратылыстану ғылымдарына нақты 

логикалық және математикалық әдістер қолданылады. 

Заманауи тарих ғылымының жағдайы тарихи үрдістегі теориялар, тарих 

ғылымындағы білімнің қордалану тұрғысында жаңа методологиялық 

тұрғылар негізінде қазіргі тарихи мектептер мен бағыттардың байланысы 

мәселелерін терең және кең түрде зерттеуді талап етеді. 

Қазіргі замандағы тарих ғылымының даму ерекшелігі  білімнің 

пәнаралық саласының қалыптасу үрдісімен сипатталады. Пәнаралық 

интеграциялық үдерістер тек қана аралас ғылымдарды ғана емес, ғылыми 

зерттеулерді ақпараттандыруға және жаңа пәндердің қалыптасуына алып 

келді. Заманауи методологиялық мәселелер мен тарих ғылымының 

пәнаралық тұрғыларға деген қажеттілігі, қазіргі замандағы пәнаралық зерттеу 

моделдердің тәсілдерін қалыптастырды.   

Жалпы аспекті тарихты зерттеудегі пәнаралық тұрғылар. Пәнаралық 

тұрғыдағы замануи методологиялық мәселелер мен тарих ғылымының 

қажеттілігі. Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты және оның 

ерекшеліктері. Заманауи ғылымдағы пәнаралық зерттеу моделдерін 
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құрастыру әдісі. 

Курсты оқыту барысында магистранттар келесі құзіреттіліктерді 

меңгереді: 

-  заманауи тарих ғылымының негізгі теориясы мен әдістерін үйренеді;  

- қазіргі заманғы әлеуметтік-гуманитарлық методологиялық 

тұрғылар мен тарихнамалық үрдістерді меңгереді және пайдалана білуге 

баулиді;  

- тарихи  үрдісті талдауда пәнаралық синтездің инновациялық әдістерін 

пайдалануға;   

- өркениеттік дискурстің контексінде отандық тарихтың орнын анықтап 

және салыстыру;   

- әлемдік кеңістіктегі тарихи ақпараттардың интеграциясының формасы 

мен тенденцияларын бағалау;  

- тарихи ғылыми танымның үздік методологиясын қалыптастыруды 

меңгерту. 

Пәнге дейін оқытылатын сабақтар: "Тарихи таным мен тарихи үрдіс 

теориясы", "Тарих және философия ғылымы". 

 

ПӘНДЕРДІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың атауы 

1 
Тарихты оқытудағы пәнаралық тұрғылардың жалпы  

аспектілері.  

2 
Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты, оның 

ерекшеліктері.   

3 XX ғасыр тарихын зерттеудегі пәнаралық тұрғылар.  

4 

Шет елдік тарихнамадағы пәнаралық тұрғылардың 

қалыптасу  

сипаты.  

5 
Тарихи білімнің ішкі құрылымындағы пәнаралық 

байланыстар (тарих, археология, этнология). 

6 Тарихты зерттеудегі макро және микро тарихи тұрғылар. 

7 Мәдениет, философия, дін тарихының қалыптасуы. 

8 Өркениет теориясының сциентистік формасы. 

9 Гуманитарлық білімдегі құрылымдық революция. 

10 
Тарихи зерттеулер нысанына мәдени және философиялық 

тұрғылар. 

11 Тарих ғылымының антропологиямен байланысы.  

12 Психология және ментальдік тарих. 

13 
Тарих ғылымының әлеуметтік ғылымдар мен 

демографиямен пәнаралық байланысы. 

14 Өркениет теориясы мен пайдалану әдістері. 

15 
Тарих ғылымының филология мен лингвистикамен 

пәнаралық байланыста. 
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16 Тарих және семиология (семиотика). 

17 Тарихи үрдістерді математикалық моделдеу. 

18 Тарихи таным үрдісіндегі логика. 

19 Әлеуметтік-тарихи білімдегі жаңа парадигма. 

20 Тарих ғылымы мен синергетика. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе  

Курстың негізгі мәселелері мен нысаны тарихты зерттеудегі 

пәнаралық тұрғылар-заманауи  ғылымдағы практикалық және ғылыми-

танымдық маңыздылықты ұдайы өндіру;  герменивтикалық және ғылыми, 

көкейкөз-жеке даралық, ақиқатты тұрғыда.Тарих ғылымының пәнаралық  

байланысын заманауи пәнаралық  тұрғыларды зерттеу арқылы  магистрлерді 

әлеуметтік және гуманитарлық, сонымен қатар жаратылыстану ғылымдарына 

нақты логикалық және математикалық әдістерді қолдана отырып оқыту. 

Мақсаты: Пәннің мақсаты білім алушы магистрлерге тарих 

ғылымындағы реконструктивті-сипаттамалы әдістің әлеуметтік-

гуманитарлық білімге сай бағыттағы аналитикалық әдіске бет алғанын 

үйрету. Сонымен қатар зерттеу мақсатында, зерттеу қабілетінің 

рефлексиясына бйланысты және алынған нәтижелерге түрлі танымдық 

парадигмалар, эвристикалық модельдер қолданылады. 

Міндеті: магистрлерді үйрету:  

 тарихи танымдағы мәселелерді шешудегі әр түрлі пәнаралық  

және  теориялық тұрғыларды талдау;  

 тарихи-мәдениеттану (антропологиялық), тарихи-әлеуметтік 

зерттеу әдістерінің дамуына әсер етіп жатқан теорияларды анықтау;  

 микроаналитикалық амалдардың синтезделуі мен күшею жүйесін 

негіздеу;  

 Отандық және шетелдік тарих ғылымындағы әлеуметтік-

гуманитарлы білімнің өзгерісі мен даму мүмкіндігін анықтау; 

 Магистрлерге пәнаралық тұрғылардың тарих ғылымын 

зерттеудегі экономикалық, әлеуметтану ғылымдарын, ауызша тарихтың 

мүмкіндіктерін  анық айқындап, үйрету. 

 

 

ЖАЛПЫ БӨЛІМ 

 

Тарихты оқытудағы пәнаралық тұрғылардың жалпы  аспектілері. 

Пәнаралық туралы ғылыми танымның жалпы ұғымдары. Тарих 

ғылымының пәнаралық келістер бойыншазаманауи методологиялық 

мәселелері мен қажеттіліктері.  

 

Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты, оның ерекшеліктері.   
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Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты, оның ерекшеліктері. 

Заманауи ғылымдағы пәнаралық зерттеулер моделдерін құрастыру әдістері 

мен тәсілдері. 

 

XX ғ. тарихын зерттеудегі  пәнаралық тұрғылар.  

1960 ж. басы. - 1990 ж. тарихи материализмнің экономцентризм, 

детерминизм және телеологизміне қарсы тұрғыда ықпал етті. Ф. Броделдің 

"Тарихи синтез" идеалы. 1990 ж.  әлеуметтік-тарихи білімнің  жаңа 

әлеуметтік мәдени парадигмасы белең алды. Тарихи-философиялық, тарихи-

ғылыми және тарихнамалық, әлеуметтік - гуманитарлық идеяларды зерттеу 

(Ю.Н.Афанасьев, Е.Б. Рашковский, В.М. Мучник, Б.С. Ерасов, Я.Г.Шемякин, 

И.Н. Ионов и др.). Өркениет теориясы және оның қолдану әдісі Г.М.Бонгард-

Левин, Л.С. Васильев, И.В. Следзевский. Тарихтың әмбебаптылығы мен 

бірлігі идеясын актуализациялау. Рашковский, В.С. Хорос, К. В. Хвостова, 

Я.Г. Шемякин Д.М. Бондаренко. «Глокализация» түсінігіне қарама-

қайшылық, американдық әлеуметтанушылар В. Рудометофф және 

Р.Робертсон. 

 

Шетел тарихнамасындағы пәнаралық тұрғының қалыптасу 

сипаттамасы. 

Теориялық  тұрғылар И.Г. Гердер, Г. Рюккерт. А. Я Гуревич. 

Микротарих К. Гинзбурга. Тарих ғылымының антропология және 

әлеуметтанумен өзара байланысы. Тарих ғылымының демография және 

әлеуметтанумен пәнаралық байланысы. Психология және діл тарихы. 

Тарихи-құқықтық моделдеу. Тарихты математикалық тұрғыдан моделдеу. 

Тарихи танымдағы логикалық үдеріс. Тарихи білім аясындағы  ішкі 

пәнаралық байланыс (тарих, археология, этнология). Тарих ғылымы және 

синергетика. 

 

Тарихи білімнің ішкі құрылымындағы пәнаралық байланыстар 

(тарих, археология, этнология). 

Тарих ғылымының әлеуметтік ғылымдар мен демографиямен пәнаралық 

байланысы. Ментальді тарих және психология. Тарихи-құқықтық модельдеу. 

Тарихты математикалық моделдеу. Тарихи таным үрдісіндегі логика. Тарихи 

білімнің ішкі құрылымындағы пәнаралық байланыстар (тарих, археология, 

этнология). Тарих ғылымы мен синергетика. 

 

Тарихты зерттеудегі макро және микро тарихи тұрғылар. 

В. Кузен, Э. Кине, Ж. Мишле.  Мәдениет, философия және дін 

тарихының қалыптасуы. Р. Флинттің " Франция және Германиядағы  

философия тарихы" Г.Т. Бокльдің «Ұлыбританиядағы өркениет тарихы».  

Микротарихтың пайда болуы. ХХ ғ. микротарих тұрғысының негізгі 

принциптері. Пәнаралық ғылым және әлеуметтанушылар, 

мәдениеттанушылар мен тарихшылардың қызметі. М.Вебердің тарихи 
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әлеуметтануы. Қоғам туралы білімнің деректік және алғышарттары болған 

білімнің қатынасы мен сол туралы пікірталастар. Өркениет тарихындағы 

сызықтық-кезеңдік және жергілікті-аймақтық тұрғылар. Эволюционизм мен 

функционалді әдіс. 

  

Мәдениет, философия, дін тарихының қалыптасуы. 

XX ғ. пәнаралық ғылымдар мен тарихшылардың, 

мәдениеттанушылардың және әлеуметтанушылардың қызметі.  

XX ғ. пәнаралық ғылым және  тарихшы, мәдениеттанушы және 

әлеуметтанушылардың  қызметі. М. Вебердің әлеуметтану тарихы.  

Эволюционизм және функционализм әдістері, сызықтық-кезеңдік және 

жергілікті-аймақтық тұрғылар, қоғам туралы алғышарттар мен деректік білім 

қатынасы туралы дискуссия. Мәдениет, философия, дін тарихының 

қалыптасуы. 

 

Өркениет теориясының сциентистік формасы. 

Сциентистті, ғылыми түсініктің классикалық идеалы немесе түрі десе 

болады. Ғылыми түсініктің заманауи, классикалық емес идеалы. Г.Мишо, 

Э.Марк, Б.С. Ерасов, Н.С. Розов.  Өзіндік сәйкестендіру және микротарихтың 

жеке түрін тарату. Тарихи түсініктің дүниетанымдық және метафизикалық 

белгісі. 

 

Гуманитарлық білімдегі құрылымдық революция. 

Батыстың жат мәдениетін меңгеру әдісі ретінде Эвард Саид және оның 

ориентализмді талдауы. Ориентализм ұғымы. Батыстың Шығысты 

идентификациялауында қолданатын әдістер мен тәсілдер. Ориентализмнің 

заманауи жағдайы. Батыстың Шығысты отарлау стиліндегі "Ақ адам" 

образына қатынасы.  

 

Тарихи зерттеулер нысанына мәдени және философиялық 

тұрғылар. 

Пәннің күрделілігі мен оның басқа да ғылымдар саласымен байланысы 

түрлі аспектілерді зерттеуде әр түрлі әдістерді пайдалануға жетелейді. 

Танымның философиялық және жалпы ғылыми әдістері, сонымен қатар 

жекелей бақылау, эксперимент, аналогия, моделдеу, анализ бен синтез, 

индукция мен дедукция, гипотеза жасау, мәтінді талдау, дамудың және 

жалпы байланыстың философиялық принциптері, объективтілік, 

детерминизм және т.б.  

 

Тарих ғылымының антропологиямен байланысы. 

Антрапология – адам туралы ғылым, ол адамның табиғи пайда болуы 

мен дамуының фундаментальді мәселелерін, барлық кезеңдердегі 

өзгерістерін кешенді зерттейтін сала. Бұл салада бүгінгі таңда бірнеше 

бағыттар жұмыс жасайды: адамның биологиялық түр ретінде қарастыратын 
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физикалық антропология, адамзат қоғамын әр кезеңде салыстырмалы 

талдауға жататын әлеуметтік және мәдени антропология, философиялық 

және діни антропология. Антропология ғылымына П. Брок, Р.Мартин, Л. 

Мартин, Л. Лики, А.П. Богданов, Д.Н. Анучин, В.В. Бунак, Я.Я. Рогинский, 

В.П. Алексеев т.б. ғалымдар ерекше үлес қосты. Әскери-тарихи антропология. 

Жеке өмір тарихы мен осы ғылыми бағыттың даму жолы. Зерттеу нысаны 

болған демографиялық сипат. 

 

Психология және ментальдік тарих. 

Жаңа әлеуметтік тарихтың мәселелеріне тән сипат (әлеуметтік-мәдени 

тәжірибе).  

Күнделікті өмірде адамдар мен биліктің қарым-қатынастары, отбасы, 

неке, баланың туу мен тәрбиесі мәселелері, білім, материалдық құндылықтар, 

қоғамдық мекемелер, қоғамның психологиялық және моральдық денсаулығы, 

маскүнемдік, нашақорлық, сенім символдары, мифтер, рәсімдер, сөйлеу 

тәжірибесі. 

 

Тарих ғылымының әлеуметтік ғылымдар мен демографиямен 

пәнаралық байланысы. 

Тарихи демография – ғылыми пән, оның міндеттеріне демографиялық 

оқиғалар мен құбылыстардың ретроспективті динамикасы, халықтың өсу 

немесе кему тенденциясы мен тарихи заңдылықтарын анықтау, 

демографияның ғылым ретіндегі қалыптасу және даму үрдісін зерттеу болып 

табылады. Осы міндеттерден туындаған тарихи демография төмендегідей 

бағыттарды қамтиді:  тұрғындардың отбасы-некелік құрылымындағы жас 

мөлшеріне сай халық санының динамикасын реконструкциялау,  оның 

орналасуы мен миграция, үрдістердің эволюциясы, қоғам дамуының 

демографиялық факторлары мен демография ғылымының тарихы жатады.  

 

Өркениет теориясы мен пайдалану әдістері. 

ХХ ғасырдың 60-80-жылдары, отандық тарих теориясына өркениеттік 

тұрғыны еңгізу мәселесі жолға қойылды. Бұл тарихи материализмге тән тар 

түсініктен өзгеше, тарихты түсінудің қарапайым және нақты тәсілі деген ой 

туындатты. Бүгінде формация теориясы мен өркениеттік формация ұғымы 

туралы идеяларға негізделген жобалар жұмыс жасайды. Концептуалдық 

мәселелердің Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер, А.Дж. Тойнби, Ф. Бэгби, Ш.Н. 

Айзенштад және т.б. еңбектерінде. «Глокализация» ұғымына қатысты 

қарама-қайшы американдық социолог В. Рудометофф пен Р. Робертсонның 

пікірі. Өркениеттік идеяларды Тарихи-философиялық идей (Ю.Н. Афанасьев, 

Е.Б. Рашковский, В.М. Мучник, Б.С. Ерасов, Я.Г. Шемякин, И.Н. Ионов және 

т.б.).  

 

Тарих ғылымының филология мен лингвистикамен пәнаралық 

байланыста. 
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Тарихшының тілі ғылыми және көркем стильдің синтезі ретінде 

баяндаудан тұрады. Бұл тарихшының логикалық ойлауына негізделген 

ғылым мен өнерді ғылыми материалды презентациялаудың ерекше түрі. 

тарихи тәжірибе мен тарих тілінің ұғымдарын қарастыру әртүрлі 

философиялық, тарихи, тарихисофиялық және лингвофилософиялық 

бағыттар арасындағы байланыстарды көрсетуге мүмкіндік берді. 

Тарихи тілдің әртүрлі деңгейдегі нақты сипаты оның эвристикалығы мен 

қойылған мәселенің және оған бағытталған тұрғының өзектілігін көрсетеді. 

 

Тарих және семиология (семиотика). 

Семиотика ұғымы. Семиотика не және оны қалай зерттейді. Белгі 

ұғымы. Мағына беретін және мағыналы белгілер.  Бейнелі белгілер. Тарихқа 

мәдени-семиотикалық тұрғыдан келудің ерекшелігі.  

 

Тарихи үрдістерді математикалық моделдеу. 

Эволюцияның жалпы заңдылықтарын табу мен логикалық-

математикалық сипаттау және әлеуметтік жүйелердің өзін өзі ұйымдастыру 

мақсатында пәнаралық тұрғының дамуы нақты тарихи және әлеуметтік-

экономикалық үрдістерді математикалық модельдеу негізінде терең түсінуге 

бағытталады.  

 

Тарихи таным үрдісіндегі логика. 

Тарихи кезеңдердің болмысындағы мәселелер, уақытына сай 

қалыптасуы және қайта жаңғыртуы. Аксиологиялық және тарихи таным 

формасы кең адами бірлікте. Аfter - postmodernizm- жобасы – гуманитарлық 

білім. Г.Б.Мэдисонның постмодернизм мен after - postmodernizm арасындағы 

байланысты феноменологиялық герменевтикалық, танымды ара-қатынас деп 

айтады. 

 

Әлеуметтік-тарихи білімдегі жаңа парадигма. 

Әлеуметтік-тарихи білімнің жаңа парадигмасы. Заманауи әлеуметтік 

ғылымдарда күрделі әлеуметтік-мәдени және пәнаралық сипаттамалар 

еңгізілген  (әлеуметтану, психология және антропология).     

Әлеуметтік зерттеулер өзіндік сәйкестендірудің бір жолы, тарихи өзіндік 

таным түрінің қайта өңдеуі, құндылық пен биік мұраттың біріккен қоғамдық 

жобалары, сенім және  тарих, философия, әлеуметтану және қоршаған орта 

мәдениеті туралы теориялық білімге ие болу, сонымен қатар бұрыңғы 

өркениеттің тарихын баяндай алу.  

 

Тарих ғылымы мен синергетика. 

Жалпы ғылыми парадигма ретінде синергетика концепциясы кеңірек 

тарала бастауы әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің категориялық аппаратын 

кеңейту мәселесін ғана қойған жоқ: синергетика концепцияларымен тығыз 

байланыстағы универсалды математикалық модельдер, хаостың 
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математикалық теориясы мәселесін де қарады. Синергетика зерттеуге 

алынған жүйелердің тұрақсыз даму кезеңіндегі, бифуркация нүктесінде, 

кішігірім   болмашы флуктуациялар жүйенің траекториясына күшті ықпал 

етуі сияқты үрдістерге бағытталған. Синергетикалық көзқарас көп нұсқалы, 

ықтималдығы мол, өздігінен ұйымдасатын дүниені бейнелейтін, жаңаша 

ойлау стилінің қалыптасуының негізі болып танылады.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тарих және ұжымдық жады. 

2. Ауызша тарихтың қалыптасу жолдары. 

3. Ф. Броделдің «Тарихи синтезі».  

4. Тарихи антропология және оның әдістері. 

5. Тарихи - мәдениеттен (антропологиялық) – микротарих пен 

нақты тарихқа. 

6. Хейден Уайттың метатарихы. 

7. К. Гинзбургтің микротарихы. 

8. Мәдениет, философия, дін тарихының қалыптасуы. 

9. XX ғ. пәнаралық ғылымдар мен тарихшылардың, 

әлеуметтанушылар мен мәдениеттанушылардың қызметі. 

10. Қоғамдық тарих: пайда болуы, дамуы, зерттеу әдістері. 

11. Тарих және әлеуметтану: әдістердің ерекшеліктері мен 

сабақтастығы.  

12. Тарихи зерттеу әдістеріне Cuitural Studiesтің ықпалы. 

13. Аfter - postmodernizm жобасы – гуманитарлық білім. 

14. Әлеуметтік зерттеулерде өзіндік сәйкестендіру тәсілдері.  

15. Мәдени тәжірибені меңгеруде экономикалық тарих әдістерінің 

мүмкіндіктері.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Тарих ғылымының дамуына әсер еткен кезеңнің негізгі саяси, 

әлеуметтік,  тарихи үрдістері.  

2. Пәнаралық тұрғыларды тарихнамалық, тарихи-философиялық 

зерттеу.  

3. Ф. Броделдің «Тарихи синтезі» мен тарих ғылымының негізгі 

бағыттары.  

4. Пәнаралық тұрғылар оңтайлы жобалау эвристикасы ретінде.  

5. Жаңа тарих ғылымының негізгі принциптері: тарихи синтез, 

тотальді тарих, микро және макро тарихтың үйлесімі, антропологиялық 

тұрғы, пәнаралық және көпсалалы синтез.   
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6. Тарихи - мәдениеттен (антропологиялық) – микротарих пен 

нақты тарихқа. 

7. Тарихи зерттеулер мен тарихи-философиялық герменевтиканың 

ғылыми парадигмалары.   

8. Мәдениет, философия, дін тарихының қалыптасуы. 

9. Тарих ғылымы дамуының негізгі саяси, әлеуметтік, тарихи 

тенденциялары.  

10. К. Гинзбургтің микротарихы және заманауи зерттеу 

методологиясы.  

11. Тарихты зерттеудегі пәнаралық тұрғылардағы психология, 

әлеуметтану, мәдениеттану. 

12. Интеллектуалды тарих пен жаңа мәдени тарихтың 

методологиялық принциптері.   

13. Әлеуметтік зерттеулер өзін-өзі сәйкестендіру тәсілі ретінде.   

14. Тарихи-философиялық герменевтиканың дүниетанымдық 

маңызы.   

15. Заманауи зерттеу жұмыстарындағы пәнаралық синтез.   
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MPSI 5301 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ  В 

СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

(профильное направление) 

 

Объем - 3 кредита 

 

Авторы: 

Майданали З. - кандидат исторических наук, доцент кафедры  

истории Казахстана  

Тасилова Н.А. - кандидат исторических наук, и.о. доцента  

кафедры истории Казахстана 

 

Рецензенты: 

Галиев А.А. - доктор исторических наук, профессор Казахского 

Университета международных отношений и мировых языков  

им. Абылай хана 

КокебаеваГ.К. - доктор исторических наук, профессор кафедры 

всемирной истории, историографии и источниковедения Казахского 

Национального университета им.аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предметом изучения является формирование представлений 

магистрантов о междисциплинарных связях исторической науки, изучение 

современных междисциплинарных подходов к исследованию исторических 

процессов. В курсе предполагается проведение сравнительного анализа 

методов исторического исследования и современных подходов к проблемам, 

обращенным к теоретическим моделям и исследовательской технике, 

применение конкретных логических и математических методов, социальных 

и гуманитарных, а также естественных наук.  Современное состояние 

исторической науки требует расширенного и углубленного   изучения 

проблемы взаимодействия современных исторических школ и направлений 

на основе новых методологических подходов с позиции накопленных 

исторической наукой знаний, теорий исторического процесса.   

Особенностью развития исторической науки на современном этапе 

является сложение междисциплинарных областей знания. 

Междисциплинарные интеграционные процессы, затронули не только 

смежные науки, но и привели к информатизации научных исследований и 

формированию новых дисциплин. Современные методологические проблемы 

и потребности исторической науки в междисциплинарных подходах, 

способы конструирования междисциплинарных исследовательских моделей 

в современной науке.  

В ходе освоения курса магистранты приобретут следующие 

компетенции: 
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-  владеть основными теориями и методами современной исторической 

науки;  

- способность усваивать и использовать современные  социо-

гуманитарные методологические подходы и историографические 

тенденции; 

- применять инновационные методы междисциплинарного синтеза в 

анализе исторического процесса;  

- сравнивать и  определять место отечественной истории в контексте  

цивилизационного дискурса;   

- оценивать тенденции и формы интеграции исторической информации 

мировом пространстве; 

- создавать  перспективную методологию исторического научного 

познания. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

«Теория исторического процесса и исторического познания», «История и 

философия науки». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 
Общий аспект междисциплинарных подходов в изучении 

истории. 

2 
Понятийный аппарат междисциплинарных исследований, его 

особенности. 

3 Междисциплинарные подходы в изучении истории XX в.  

4 
Характеристика становления междисциплинарных подходов в 

зарубежной историографии. 

5 
Междисциплинарные связи внутри областей исторического 

знания (история, археология, этнология). 

6 Макро и микро исторические подходы в изучении истории. 

7 Создание истории религий, философий, культуры. 

8 Сциентистская форма теории цивилизаций. 

9 Структуралистская революция в гуманитарном знании. 

10 
Культурологические и философские подходы к объектам 

исторического исследования 

11 Историческая наука во взаимосвязях с антропологией. 

12 История ментальностей и психология. 

13 
Междисциплинарные связи исторической науки с 

демографией и социологией. 

14 Теории цивилизаций и методы ее применения. 

15 
Междисциплинарные связи исторической науки с филологией 

и лингвистикой. 

16 История и семиология (семиотика). 

17 Математическое моделирование исторических процессов. 
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18 Логика в процессе исторического познания. 

19 Новая парадигма социально-исторического знания. 

20 Историческая наука и синергетика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ведение  

Основные задачи и проблемы курса.  Междисциплинарные подходы в 

изучении истории - воспроизводство практической и научно-познавательной 

роли современной науки; герменевтического и научного, интуитивно-

личностного, истинностного пластов. Формирование представления о 

междисциплинарных связях исторической науки в изучении современных 

междисциплинарных подходов и к обучению магистрантов применению 

конкретных логических и математических методов социальных и 

гуманитарных, а также и естественных наук.  

Цель курса – формирование у магистров целостного представления о 

изменениях в исторической науке от реконструктивно-описательной к 

аналитической связанной с реструктуризацией социально-гуманитарного 

знания. Применение эвристической модели, т.е. универсально - 

познавательной парадигмы и способности к исследовательской рефлексии в 

отношении используемой методологии и полученных результатов. 

Задачи:  

 анализировать многообразие междисциплинарных и 

теоретических подходов в решении проблем исторического познания; 

 выявлять влияние теории на развитие историко – 

культурологического (антропологический), историко – социологического 

методов исследования;  

 обосновать процесс усиления и синтеза  микроаналитических 

подходов;  

 определить возможности развития и трансформации социально-

гуманитарного знания в зарубежной и отечественной исторической науке; 

 сформировать у магистрантов четкое представление о 

возможностях  междисциплинарных подходов в устной историологии, 

социологии, экономических наук в изучении истории. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Общий аспект междисциплинарных подходов в изучении истории. 

Общие представления о междисциплинарности в научном познании. 

Современные методологические проблемы и потребности исторической 

науки в междисциплинарных подходах. Основные принципы новой 

исторической науки: исторический синтез, тотальная история, сочетание 

микро и макроисторических подходов, антропологический подход, 

полидисциплинарность и междисциплинарный синтез. 
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Понятийный аппарат междисциплинарных исследований, его 

особенности. 

Понятийный аппарат междисциплинарных подходов, его особенности. 

Способы конструирования междисциплинарных исследовательских моделей 

в современной науке. 

 

Междисциплинарные подходы в изучении истории XX в.  

1960 - нач. 1990 гг. как подход в противовес экономцентризму, 

детерминизму и телеологизму исторического материализма. Идеал 

«исторического синтеза» Ф. Броделя. 1990 г. новая, социокультурная 

парадигма социально-исторического знания. Историко-философское, 

историко-научное и историографическое изучение социально-гуманитарных 

идей (Ю.Н. Афанасьев, Е.Б. Рашковский, В.М. Мучник, Б.С. Ерасов, Я.Г. 

Шемякин, И.Н. Ионов и др.). Теории цивилизаций и методы ее применения.  

 

Характеристика становления междисциплинарных подходов в 

зарубежной историографии.  
Теоретические подходы И.Г. Гердер, Г. Рюккерт. А. Я Гуревич 

Микроистория К. Гинзбурга. Историческая наука во взаимосвязях с 

антропологией и социологией. Историко-антропологический подход в 

изучении прошлого. Новая социальная история. В центре внимания не 

социальные структуры и процессы, а человек как составная часть 

общественного организма. 

 

Междисциплинарные связи внутри областей исторического знания 

(история, археология, этнология). 

Междисциплинарные связи исторической науки с демографией и 

социологией. История ментальностей и психология. Историко-правовое 

моделирование. Математическое моделирование истории. Логика в процессе 

исторического познания. Междисциплинарные связи внутри областей 

исторического знания (история, археология, этнология). Историческая наука 

и синергетика. 

 

Макро и микро исторические подходы в изучении истории.  

Возникновение микроистории. Основные принципы 

микроисторического подхода. XX в. дисциплинарные науки и деятельность 

историков, культурологов и социологов. Историческая социология М. 

Вебера. Дискуссии о соотношении предпосылочного и источникового знания 

об обществе, линейно - стадиального и локально-регионального подходов к 

истории цивилизаций, методы эволюционизма и функционализма. 

 

История религии, философии, культуры. 

В. Кузен, Э.Кине, Ж.Мишле. Создание истории религий, философий, 
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культур. Р. Флинт «Философия истории во Франции и Германии», Г.Т. Бокль 

«История цивилизации в Англии».  

 

Сциентистская форма теории цивилизаций.  

Сциентистский, классический идеал научного знания. Современный, 

неклассический идеал научного знания. Г.Мишо, Э.Марк, Б.С. Ерасов, Н.С. 

Розов. Распространение индивидуальных форм самоидентификации и 

микроистории. Мировоззренческое и метафизическое значение исторических 

представлений. 

 

Структуралистская революция в гуманитарном знании. 

Эвард Саид и его анализ ориентализма как способ усвоения Западом 

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

которых Запад идентифицирует Восток. Методы, с помощью которых 

ориентализм открывал Восток Западу. Образ «Белого человека» как 

колониальный стиль отношения Запада к Востоку. Современное состояние 

ориентализма. 

 

Культурологические и философские подходы к объектам 

исторического исследования. 

Сложность предмета и его тесные связи с другими науками 

обусловливают разнообразие методов, используемых для изучения 

различных аспектов. Так, используются философские и общенаучные методы 

познания, в частности наблюдение, эксперимент, аналогия, моделирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, выдвижение гипотез, анализ текстов, а 

также философские принципы всеобщей связи и развития, объективности, 

детерминизма и др.  

 

Историческая наука во взаимосвязях с антропологией. 

Социальная и культурная антропология, основным предметом которых 

является сравнительное изучение человеческих обществ. Философская и 

религиозная антропологии, представляющие собой не эмпирические науки, а 

совокупность соответственно философских и теологических учений о 

природе человека. П.Брок, Р.Мартин, Л. Мартин, Л. Лики, А.П. Богданов, Д.Н. 

Анучин, В.В. Бунак, Я.Я. Рогинский, В.П. Алексеев и др. Военно-историческая 

антропология. История частной жизни и пути развития данного научного 

направления. Демографическое поведение как объект исследования. 

 

История ментальностей и психология. 

Характерные черты, проблематика (социально-культурная практика и 

социальная мотивация человеческого поведения) новой социальной истории. 

Взаимоотношения людей и власти в повседневной жизни, проблемы семьи, 

брака, рождения и воспитания детей, взаимоотношения полов, образование, 

материальное благополучие, общественные учреждения, моральное и 
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психическое здоровье общества, проблемы пьянства, преступности, 

наркомании, символы веры, мифы, ритуалы, разговорная практика. 

 

Междисциплинарные связи исторической науки с демографией и 

социологией. 

Историческая демография — научная дисциплина, задачами 

исследования которой является ретроспектива динамики демографических 

событий и процессов, выявление исторических закономерностей и тенденций 

воспроизводства населения, изучение истории становления и развития 

демографии как науки. Реконструкция исторической динамики численности 

половозрастной и семейно-брачной структур населения, его расселения и 

миграции, анализ эволюции процессов воспроизводства населения, изучение 

исторической обусловленности демографических событий и процессов и 

роли демографических факторов в истории развития общества. 

 

Теории цивилизаций и методы ее применения. 

Цивилизационное сознание и историческое знание как воспроизводство 

практической и научно - познавательной роли герменевтического и научного, 

интуитивно - личностного, истинностного пластов. Освещение 

концептуальных проблем в работах Н.Я. Данилевского, О.Шпенглера, А.Дж. 

Тойнби, Ф. Бэгби, Ш.Н. Айзенштадта, историков школы французского 

журнала «Анналы». Актуализация идей единства и универсальности истории. 

Противоречивость понятия «глокализация», американские социологи В. 

Рудометофф и Р. Робертсон. Историко-философское, историко-научное и 

историографическое изучение цивилизационных идей (Ю.Н. Афанасьев, Е.Б. 

Рашковский, В.М. Мучник, Б.С. Ерасов, Я.Г. Шемякин, И.Н. Ионов и др.).  

 

Междисциплинарные связи исторической науки с филологией и 

лингвистикой. 

Язык историка представляет собой синтез научного и художественного 

стилей изложения. Эта специфическая форма презентации научного 

материала обусловлена логикой мышления историка, совмещающей науку и 

искусство. Обращение к понятиям языка истории и исторического опыта 

позволило показать взаимосвязь между различными философскими, 

историческими, историософскими и лингвофилософскими позициями. 

Сущностные характеристики исторического языка на разных уровнях его 

проявления показывают эвристичность и актуальность поставленной 

проблемы и подхода к ней. 

 

История и семиология (семиотика). 

Понятие семиотики. Что и как изучает семиотика? Понятие знака. 

Означающие и означаемые знаки. Изобразительные знаки. Особенности 

культурно-семиотического подхода к истории. 
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Математическое моделирование исторических процессов. 

Развитие междисциплинарного подхода на основе выявления и логико- 

математического описания общих закономерностей эволюции и 

самоорганизации социальных систем с целью более глубокого понимания на 

основе имитационного математического моделирования конкретных 

социально- экономических и исторических процессов. 

 

Логика в процессе исторического познания. 

Проблема сущности, формирования и воспроизведения во времени 

исторических периодов. Форма аксиологического и исторического сознания 

больших человеческих общностей. Проект after - postmodernizm – 

гуманитарное знание. Г.Б. Мэдисон граница между постмодернизмом и after - 

postmodernizm - познавательное пространство феноменологической 

герменевтики.  

 

Новая парадигма социально-исторического знания. 

Сложный социокультурный и междисциплинарный характер в 

современных социальных науках (социологии, психологии и антропологии). 

Социологические исследования как способы самоидентификации, 

реконструкция форм исторического самосознания, общественные проекты 

ценности и идеалы, верования и теоретическое знание о смысле истории, 

философские, социологические и культурологические знания об 

окружающем мире, исторические описания прошлого цивилизаций.  

 

Историческая наука и синергетика. 

Широкое распространение концепций синергетики как общенаучной 

парадигмы поставило вопрос не просто о расширении категориального 

аппарата социально-гуманитарных дисциплин: универсальных 

математических моделей, математической теории хаоса, тесно связанных с 

концепциями синергетики. Синергетика исходит из непредсказуемости 

поведения изучаемых систем в периоды их неустойчивого развития, в точках 

бифуркации, в которых малые случайные флуктуации могут оказать сильные 

воздействия на траекторию процесса 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. История и коллективная память. 

2. Пути становления устной истории. 

3. «Исторический синтез» Ф. Броделя. 

4. Историческая антропология и ее методы. 

5. Историко - культурологический (антропологический) – к 

конкретной истории и микроистории. 

6. Метаистория Хейдена Уайта. 

7. Микроистория К. Гинзбурга. 
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8. Создание истории религий, философий, культур. 

9. XX в. дисциплинарные науки и деятельность историков, 

культурологов и социологов. 

10.  Публичная история: возникновение, развитие, методы 

исследования. 

11.  История и социология: специфика и сходство методов.  

12.  Влияние Cuitural Studies на методы исторического исследования. 

13.  Проект after - postmodernizm – гуманитарное знание. 

14.  Социологические исследования как способы 

самоидентификации. 

15.  Возможности методов экономической истории для изучения 

культурных практик. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1.  Основные политические, социальные, исторические тенденции 

эпохи, влиявшие на развитие исторической науки.  

2. Историко-философское, историко-научное и историографическое 

изучение междисциплинарных подходов. 

3.  «Исторический синтез» Ф. Броделя и основные тенденции 

исторической науки. 

4. Междисциплинарные подходы как оптимальная эвристическая 

конструкция. 

5. Основные принципы новой исторической науки: исторический синтез, 

тотальная история, сочетание микро и макроисторических подходов, 

антропологический подход, полидисциплинарность и междисциплинарный 

синтез. 

6. Историко - культурологический (антропологический) – к 

конкретной истории и микроистории. 

7. Исторические исследования и научные парадигмы историко-

философской герменевтики. 

8. Создание истории религий, философий, культур. 

9. Основные политические, социальные, исторические тенденции 

развития исторической науки. 

10.  Микроистория К. Гинзбурга и современная исследовательская 

методология. 

11.   Психологии, социологии, культурология в междисциплинарных 

подходах по изучению истории. 

12.  Методологические принципы новой культурной история и 

интеллектуальной истории  

13.  Социологические исследования как способы 

самоидентификации. 
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14.  Мировоззренческое значение историко-философской 

герменевтики. 

15.  Междисциплинарный синтез в современных исследовательских 

работах. 
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// Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. 

5. Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. 

6. Социальная история. Ежегодник, 2000. М., 2000. 

7. Шпенглер О. Закат Европы // Очерки морфологии мировой 

культуры. М., 2003. 

8. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: курс 

лекций. Вып. 1. Кризис историзма. – Томск, 2001. 

9. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: курс 

лекций. Вып. 2. Становление «новой исторической науки». Томск, 2003. 

10. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: курс 

лекций. Вып. 3. Историографическая революция. Томск, 2008. 
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СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

(научно и педагогическое направление) 

 

Объем - 2 кредита 

 

Авторы: 

Майданали З. - кандидат исторических наук, доцент кафедры  

истории Казахстана  

Тасилова Н.А. - кандидат исторических наук, и.о. доцента кафедры 

истории Казахстана  

 

Рецензенты: 

Галиев А.А. - доктор исторических наук, профессор Казахского 

Университета международных отношений и мировых языков  

им. Абылай хана 

КокебаеваГ.К.- доктор исторических наук, профессор кафедры 

всемирной истории, историографии и источниковедения Казахского 

Национального университета им. аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предметом изучения является формирование представлений 

магистрантов о междисциплинарных связях исторической науки, изучение 

современных междисциплинарных подходов к исследованию исторических 

процессов. В курсе предполагается проведение сравнительного анализа 

методов исторического исследования и современных подходов к проблемам, 

обращенным к теоретическим моделям и исследовательской технике, 

применение конкретных логических и математических методов, социальных 

и гуманитарных, а также естественных наук.  Современное состояние 

исторической науки требует расширенного и углубленного изучения 

проблемы взаимодействия современных исторических школ и направлений 

на основе новых методологических подходов с позиции накопленных 

исторической наукой знаний, теорий исторического процесса.   

Особенностью развития исторической науки на современном этапе 

является сложение междисциплинарных областей знания. 

Междисциплинарные интеграционные процессы, затронули не только 

смежные науки, но и привели к информатизации научных исследований и 

формированию новых дисциплин. Современные методологические проблемы 

и потребности исторической науки в междисциплинарных подходах, 

способы конструирования междисциплинарных исследовательских моделей 

в современной науке.  

В ходе освоения курса магистранты приобретут следующие 

компетенции: 
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-  владеть основными теориями и методами современной исторической 

науки;  

- способность усваивать и использовать современные  социо-

гуманитарные методологические подходы и историографические 

тенденции; 

- применять инновационные методы междисциплинарного синтеза в 

анализе исторического процесса;  

- сравнивать и  определять место отечественной истории в контексте  

цивилизационного дискурса;   

- оценивать тенденции и формы интеграции исторической информации 

мировом пространстве; 

- создавать  перспективную методологию исторического научного 

познания. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

«Теория исторического процесса и исторического познания», «История и 

философия науки». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 
Общий аспект междисциплинарных подходов в изучении 

истории. 

2 
Понятийный аппарат междисциплинарных исследований, 

его особенности. 

3 Междисциплинарные подходы в изучении истории XX в.  

4 
Характеристика становления междисциплинарных подходов 

в зарубежной историографии. 

5 
Междисциплинарные связи внутри областей исторического 

знания (история, археология, этнология). 

6 Макро и микро исторические подходы в изучении истории. 

7 Создание истории религий, философий, культуры. 

8 Сциентистская форма теории цивилизаций. 

9 Структуралистская революция в гуманитарном знании. 

10 
Культурологические и философские подходы к объектам 

исторического исследования. 

11 Историческая наука во взаимосвязях с антропологией. 

12 История ментальностей и психология. 

13 
Междисциплинарные связи исторической науки с 

демографией и социологией. 

14 Теории цивилизаций и методы ее применения 

15 
Междисциплинарные связи исторической науки с 

филологией и лингвистикой. 

16 История и семиология (семиотика). 

17 Математическое моделирование исторических процессов. 
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18 Логика в процессе исторического познания. 

19 Новая парадигма социально-исторического знания. 

20 Историческая наука и синергетика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Основные задачи и проблемы курса.  Междисциплинарные подходы в 

изучении истории - воспроизводство практической и научно-познавательной 

роли современной науки; герменевтического и научного, интуитивно-

личностного, истинностного пластов. Формирование представления о 

междисциплинарных связях исторической науки в изучении современных 

междисциплинарных подходов и к обучению магистрантов применению 

конкретных логических и математических методов социальных и 

гуманитарных, а также и естественных наук.  

Цель курса – формирование у магистров целостного представления о 

изменениях в исторической науке от реконструктивно-описательной к 

аналитической связанной с реструктуризацией социально-гуманитарного 

знания. Применение эвристической модели, т.е. универсально - 

познавательной парадигмы и способности к исследовательской рефлексии в 

отношении используемой методологии и полученных результатов. 

Задачи:  

-анализировать многообразие междисциплинарных и теоретических 

подходов в решении проблем исторического познания; 

-выявлять влияние теории на развитие историко – культурологического 

(антропологический), историко – социологического методов исследования;  

-обосновать процесс усиления и синтеза  микроаналитических подходов;  

-определить возможности развития и трансформации социально-

гуманитарного знания в зарубежной и отечественной исторической науке; 

-сформировать у магистрантов четкое представление о возможностях  

междисциплинарных подходов в устной историологии, социологии, 

экономических наук в изучении истории. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Общий аспект междисциплинарных подходов в изучении истории. 

Общие представления о междисциплинарности в научном познании. 

Современные методологические проблемы и потребности исторической 

науки в междисциплинарных подходах. Основные принципы новой 

исторической науки: исторический синтез, тотальная история, сочетание 

микро и макроисторических подходов, антропологический подход, 

полидисциплинарность и междисциплинарный синтез. 

 

Понятийный аппарат междисциплинарных исследований, его 
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особенности. 

Понятийный аппарат междисциплинарных подходов, его особенности. 

Способы конструирования междисциплинарных исследовательских моделей 

в современной науке. 

 

Междисциплинарные подходы в изучении истории XX в.  

1960 - нач. 1990 гг. как подход в противовес экономцентризму, 

детерминизму и телеологизму исторического материализма. Идеал 

«исторического синтеза» Ф. Броделя. 1990 г. новая, социокультурная 

парадигма социально-исторического знания. Историко-философское, 

историко-научное и историографическое изучение социально-гуманитарных 

идей (Ю.Н. Афанасьев, Е.Б. Рашковский, В.М. Мучник, Б.С. Ерасов, Я.Г. 

Шемякин, И.Н. Ионов и др.). Теории цивилизаций и методы ее применения.  

 

Характеристика становления междисциплинарных подходов в 

зарубежной историографии.  
Теоретические подходы И.Г. Гердер, Г. Рюккерт. А. Я Гуревич 

Микроистория К. Гинзбурга. Историческая наука во взаимосвязях с 

антропологией и социологией. Историко-антропологический подход в 

изучении прошлого. Новая социальная история. В центре внимания не 

социальные структуры и процессы, а человек как составная часть 

общественного организма. 

 

Междисциплинарные связи внутри областей исторического знания 

(история, археология, этнология). 

Междисциплинарные связи исторической науки с демографией и 

социологией. История ментальностей и психология. Историко-правовое 

моделирование. Математическое моделирование истории. Логика в процессе 

исторического познания. Междисциплинарные связи внутри областей 

исторического знания (история, археология, этнология). Историческая наука 

и синергетика. 

 

Макро и микро исторические подходы в изучении истории.  

Возникновение микроистории. Основные принципы 

микроисторического подхода. XX в. дисциплинарные науки и деятельность 

историков, культурологов и социологов. Историческая социология М. 

Вебера. Дискуссии о соотношении предпосылочного и источникового знания 

об обществе, линейно - стадиального и локально-регионального подходов к 

истории цивилизаций, методы эволюционизма и функционализма. 

 

История религии, философии, культуры. 

В. Кузен, Э.Кине, Ж.Мишле. Создание истории религий, философий, 

культур. Р. Флинт «Философия истории во Франции и Германии», Г.Т. Бокль 

«История цивилизации в Англии».  
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Сциентистская форма теории цивилизаций.  

Сциентистский, классический идеал научного знания. Современный, 

неклассический идеал научного знания. Г.Мишо, Э.Марк, Б.С. Ерасов, Н.С. 

Розов. Распространение индивидуальных форм самоидентификации и 

микроистории. Мировоззренческое и метафизическое значение исторических 

представлений. 

 

Структуралистская революция в гуманитарном знании. 

Эвард Саид и его анализ ориентализма как способ усвоения Западом 

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

которых Запад идентифицирует Восток. Методы, с помощью которых 

ориентализм открывал Восток Западу. Образ «Белого человека» как 

колониальный стиль отношения Запада к Востоку. Современное состояние 

ориентализма. 

 

Культурологические и философские подходы к объектам 

исторического исследования. 

Сложность предмета и его тесные связи с другими науками 

обусловливают разнообразие методов, используемых для изучения 

различных аспектов. Так, используются философские и общенаучные методы 

познания, в частности наблюдение, эксперимент, аналогия, моделирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, выдвижение гипотез, анализ текстов, а 

также философские принципы всеобщей связи и развития, объективности, 

детерминизма и др.  

 

Историческая наука во взаимосвязях с антропологией. 

Социальная и культурная антропология, основным предметом которых 

является сравнительное изучение человеческих обществ. Философская и 

религиозная антропологии, представляющие собой не эмпирические науки, а 

совокупность соответственно философских и теологических учений о 

природе человека. П.Брок, Р.Мартин, Л. Мартин, Л. Лики, А.П. Богданов, Д.Н. 

Анучин, В.В. Бунак, Я.Я. Рогинский, В.П. Алексеев и др. Военно-историческая 

антропология. История частной жизни и пути развития данного научного 

направления. Демографическое поведение как объект исследования. 

 

История ментальностей и психология. 

Характерные черты, проблематика (социально-культурная практика и 

социальная мотивация человеческого поведения) новой социальной истории. 

Взаимоотношения людей и власти в повседневной жизни, проблемы семьи, 

брака, рождения и воспитания детей, взаимоотношения полов, образование, 

материальное благополучие, общественные учреждения, моральное и 

психическое здоровье общества, проблемы пьянства, преступности, 

наркомании, символы веры, мифы, ритуалы, разговорная практика. 

 



48 

 

Междисциплинарные связи исторической науки с демографией и 

социологией. 

Историческая демография — научная дисциплина, задачами 

исследования которой является ретроспектива динамики демографических 

событий и процессов, выявление исторических закономерностей и тенденций 

воспроизводства населения, изучение истории становления и развития 

демографии как науки. Реконструкция исторической динамики численности 

половозрастной и семейно-брачной структур населения, его расселения и 

миграции, анализ эволюции процессов воспроизводства населения, изучение 

исторической обусловленности демографических событий и процессов и 

роли демографических факторов в истории развития общества. 

 

Теории цивилизаций и методы ее применения. 

Цивилизационное сознание и историческое знание как воспроизводство 

практической и научно - познавательной роли герменевтического и научного, 

интуитивно - личностного, истинностного пластов. Освещение 

концептуальных проблем в работах Н.Я. Данилевского, О.Шпенглера, А.Дж. 

Тойнби, Ф. Бэгби, Ш.Н. Айзенштадта, историков школы французского 

журнала «Анналы». Актуализация идей единства и универсальности истории. 

Противоречивость понятия «глокализация», американские социологи В. 

Рудометофф и Р. Робертсон. Историко-философское, историко-научное и 

историографическое изучение цивилизационных идей (Ю.Н. Афанасьев, Е.Б. 

Рашковский, В.М. Мучник, Б.С. Ерасов, Я.Г. Шемякин, И.Н. Ионов и др.).  

 

Междисциплинарные связи исторической науки с филологией и 

лингвистикой. 

Язык историка представляет собой синтез научного и художественного 

стилей изложения. Эта специфическая форма презентации научного 

материала обусловлена логикой мышления историка, совмещающей науку и 

искусство. Обращение к понятиям языка истории и исторического опыта 

позволило показать взаимосвязь между различными философскими, 

историческими, историософскими и лингвофилософскими позициями. 

Сущностные характеристики исторического языка на разных уровнях его 

проявления показывают эвристичность и актуальность поставленной 

проблемы и подхода к ней. 

 

История и семиология (семиотика). 

Понятие семиотики. Что и как изучает семиотика? Понятие знака. 

Означающие и означаемые знаки. Изобразительные знаки. Особенности 

культурно-семиотического подхода к истории. 

 

Математическое моделирование исторических процессов. 

Развитие междисциплинарного подхода на основе выявления и логико- 

математического описания общих закономерностей эволюции и 
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самоорганизации социальных систем с целью более глубокого понимания на 

основе имитационного математического моделирования конкретных 

социально- экономических и исторических процессов. 

 

Логика в процессе исторического познания. 

Проблема сущности, формирования и воспроизведения во времени 

исторических периодов. Форма аксиологического и исторического сознания 

больших человеческих общностей. Проект after - postmodernizm – 

гуманитарное знание. Г.Б. Мэдисон граница между постмодернизмом и after - 

postmodernizm - познавательное пространство феноменологической 

герменевтики.  

 

Новая парадигма социально-исторического знания. 

Сложный социокультурный и междисциплинарный характер в 

современных социальных науках (социологии, психологии и антропологии). 

Социологические исследования как способы самоидентификации, 

реконструкция форм исторического самосознания, общественные проекты 

ценности и идеалы, верования и теоретическое знание о смысле истории, 

философские, социологические и культурологические знания об 

окружающем мире, исторические описания прошлого цивилизаций.  

 

Историческая наука и синергетика. 

Широкое распространение концепций синергетики как общенаучной 

парадигмы поставило вопрос не просто о расширении категориального 

аппарата социально-гуманитарных дисциплин: универсальных 

математических моделей, математической теории хаоса, тесно связанных с 

концепциями синергетики. Синергетика исходит из непредсказуемости 

поведения изучаемых систем в периоды их неустойчивого развития, в точках 

бифуркации, в которых малые случайные флуктуации могут оказать сильные 

воздействия на траекторию процесса. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. История и коллективная память. 

2. Пути становления устной истории. 

3. «Исторический синтез» Ф. Броделя. 

4. Историческая антропология и ее методы. 

5. Историко - культурологический (антропологический) – к 

конкретной истории и микроистории. 

6. Метаистория Хейдена Уайта. 

7. Микроистория К. Гинзбурга. 

8. Создание истории религий, философий, культур. 

9. XX в. дисциплинарные науки и деятельность историков, 

культурологов и социологов. 
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10. Публичная история: возникновение, развитие, методы 

исследования. 

11. История и социология: специфика и сходство методов.  

12. Влияние Cuitural Studies на методы исторического исследования. 

13. Проект after - postmodernizm – гуманитарное знание. 

14. Социологические исследования как способы 

самоидентификации. 

15. Возможности методов экономической истории для изучения 

культурных практик. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Основные политические, социальные, исторические тенденции 

эпохи, влиявшие на развитие исторической науки.  

2. Историко-философское, историко-научное и историографическое 

изучение междисциплинарных подходов. 

3. «Исторический синтез» Ф. Броделя и основные тенденции 

исторической науки. 

4. Междисциплинарные подходы как оптимальная эвристическая 

конструкция. 

5. Основные принципы новой исторической науки: исторический 

синтез, тотальная история, сочетание микро и макроисторических подходов, 

антропологический подход, полидисциплинарность и междисциплинарный 

синтез. 

6. Историко - культурологический (антропологический) – к 

конкретной истории и микроистории. 

7. Исторические исследования и научные парадигмы историко-

философской герменевтики. 

8. Создание истории религий, философий, культур. 

9. Основные политические, социальные, исторические тенденции 

развития исторической науки. 

10. Микроистория К. Гинзбурга и современная исследовательская 

методология. 

11. Психологии, социологии, культурология в междисциплинарных 

подходах по изучению истории. 

12. Методологические принципы новой культурной история и 

интеллектуальной истории. 

13. Социологические исследования как способы 

самоидентификации. 

14. Мировоззренческое значение историко-философской 

герменевтики. 

15. Междисциплинарный синтез в современных исследовательских 

работах. 
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MPSI 5301 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ  В 

СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

(профильное направление) 

 

Объем -  1 кредит 

 

Авторы: 

Майданали З. - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

Казахстана  

Тасилова Н.А. -  кандидат исторических наук, и.о. доцента кафедры 

истории Казахстана 

 

Рецензенты: 

Галиев А.А. - доктор исторических наук, профессор Казахского 

Университета международных отношений и мировых языков  

им. Абылай хана 

КокебаеваГ.К. - доктор исторических наук, профессор кафедры 

всемирной истории, историографии и источниковедения Казахского 

Национального университета им. аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предметом изучения является формирование представлений 

магистрантов о междисциплинарных связях исторической науки, изучение 

современных междисциплинарных подходов к исследованию исторических 

процессов. В курсе предполагается проведение сравнительного анализа 

методов исторического исследования и современных подходов к проблемам, 

обращенным к теоретическим моделям и исследовательской технике, 

применение конкретных логических и математических методов, социальных 

и гуманитарных, а также естественных наук.  Современное состояние 

исторической науки требует расширенного и углубленного   изучения 

проблемы взаимодействия современных исторических школ и направлений 

на основе новых методологических подходов с позиции накопленных 

исторической наукой знаний, теорий исторического процесса.   

Особенностью развития исторической науки на современном этапе 

является сложение междисциплинарных областей знания. 

Междисциплинарные интеграционные процессы, затронули не только 

смежные науки, но и привели к информатизации научных исследований и 

формированию новых дисциплин. Современные методологические проблемы 

и потребности исторической науки в междисциплинарных подходах, 

способы конструирования междисциплинарных исследовательских моделей 

в современной науке.  

В ходе освоения курса магистранты приобретут следующие 

компетенции: 
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-  владеть основными теориями и методами современной исторической 

науки;  

- способность усваивать и использовать современные  социо-

гуманитарные методологические подходы и историографические 

тенденции; 

- применять инновационные методы междисциплинарного синтеза в 

анализе исторического процесса;  

- сравнивать и  определять место отечественной истории в контексте  

цивилизационного дискурса;   

- оценивать тенденции и формы интеграции исторической информации 

мировом пространстве; 

- создавать  перспективную методологию исторического научного 

познания. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

«Теория исторического процесса и исторического познания», «История и 

философия науки». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 
Общий аспект междисциплинарных подходов в изучении 

истории. 

2 
Понятийный аппарат междисциплинарных исследований, 

его особенности. 

3 Междисциплинарные подходы в изучении истории XX в.  

4 
Характеристика становления междисциплинарных 

подходов в зарубежной историографии. 

5 
Междисциплинарные связи внутри областей исторического 

знания (история, археология, этнология). 

6 Макро и микро исторические подходы в изучении истории. 

7 Создание истории религий, философий, культуры. 

8 Сциентистская форма теории цивилизаций. 

9 Структуралистская революция в гуманитарном знании. 

10 
Культурологические и философские подходы к объектам 

исторического исследования. 

11 Историческая наука во взаимосвязях с антропологией. 

12 История ментальностей и психология. 

13 
Междисциплинарные связи исторической науки с 

демографией и социологией. 

14 Теории цивилизаций и методы ее применения. 

15 
Междисциплинарные связи исторической науки с 

филологией и лингвистикой. 

16 История и семиология (семиотика). 

17 Математическое моделирование исторических процессов. 
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18 Логика в процессе исторического познания. 

19 Новая парадигма социально-исторического знания. 

20 Историческая наука и синергетика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Основные задачи и проблемы курса.  Междисциплинарные подходы в 

изучении истории - воспроизводство практической и научно-познавательной 

роли современной науки; герменевтического и научного, интуитивно-

личностного, истинностного пластов. Формирование представления о 

междисциплинарных связях исторической науки в изучении современных 

междисциплинарных подходов и к обучению магистрантов применению 

конкретных логических и математических методов социальных и 

гуманитарных, а также и естественных наук.  

Цель курса – формирование у магистров целостного представления о 

изменениях в исторической науке от реконструктивно-описательной к 

аналитической связанной с реструктуризацией социально-гуманитарного 

знания. Применение эвристической модели, т.е. универсально - 

познавательной парадигмы и способности к исследовательской рефлексии в 

отношении используемой методологии и полученных результатов. 

Задачи:  

 анализировать многообразие междисциплинарных и 

теоретических подходов в решении проблем исторического познания; 

 выявлять влияние теории на развитие историко – 

культурологического (антропологический), историко – социологического 

методов исследования;  

 обосновать процесс усиления и синтеза  микроаналитических 

подходов;  

 определить возможности развития и трансформации социально-

гуманитарного знания в зарубежной и отечественной исторической науке; 

 сформировать у магистрантов четкое представление о 

возможностях  междисциплинарных подходов в устной историологии, 

социологии, экономических наук в изучении истории. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Общий аспект междисциплинарных подходов в изучении истории. 

Общие представления о междисциплинарности в научном познании. 

Современные методологические проблемы и потребности исторической 

науки в междисциплинарных подходах. Основные принципы новой 

исторической науки: исторический синтез, тотальная история, сочетание 

микро и макроисторических подходов, антропологический подход, 

полидисциплинарность и междисциплинарный синтез. 
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Понятийный аппарат междисциплинарных исследований, его 

особенности. 

Понятийный аппарат междисциплинарных подходов, его особенности. 

Способы конструирования междисциплинарных исследовательских моделей 

в современной науке. 

 

Междисциплинарные подходы в изучении истории XX в.  

1960 - нач. 1990 гг. как подход в противовес экономцентризму, 

детерминизму и телеологизму исторического материализма. Идеал 

«исторического синтеза» Ф. Броделя. 1990 г. новая, социокультурная 

парадигма социально-исторического знания. Историко-философское, 

историко-научное и историографическое изучение социально-гуманитарных 

идей (Ю.Н. Афанасьев, Е.Б. Рашковский, В.М. Мучник, Б.С. Ерасов, Я.Г. 

Шемякин, И.Н. Ионов и др.). Теории цивилизаций и методы ее применения.  

 

Характеристика становления междисциплинарных подходов в 

зарубежной историографии.  
Теоретические подходы И.Г. Гердер, Г. Рюккерт. А. Я Гуревич 

Микроистория К. Гинзбурга. Историческая наука во взаимосвязях с 

антропологией и социологией. Историко-антропологический подход в 

изучении прошлого. Новая социальная история. В центре внимания не 

социальные структуры и процессы, а человек как составная часть 

общественного организма. 

 

Междисциплинарные связи внутри областей исторического знания 

(история, археология, этнология). 

Междисциплинарные связи исторической науки с демографией и 

социологией. История ментальностей и психология. Историко-правовое 

моделирование. Математическое моделирование истории. Логика в процессе 

исторического познания. Междисциплинарные связи внутри областей 

исторического знания (история, археология, этнология). Историческая наука 

и синергетика. 

 

Макро и микро исторические подходы в изучении истории.  

Возникновение микроистории. Основные принципы 

микроисторического подхода. XX в. дисциплинарные науки и деятельность 

историков, культурологов и социологов. Историческая социология М. 

Вебера. Дискуссии о соотношении предпосылочного и источникового знания 

об обществе, линейно - стадиального и локально-регионального подходов к 

истории цивилизаций, методы эволюционизма и функционализма. 

 

История религии, философии, культуры. 

В. Кузен, Э.Кине, Ж.Мишле. Создание истории религий, философий, 
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культур. Р. Флинт «Философия истории во Франции и Германии», Г.Т. Бокль 

«История цивилизации в Англии».  

 

Сциентистская форма теории цивилизаций.  

Сциентистский, классический идеал научного знания. Современный, 

неклассический идеал научного знания. Г.Мишо, Э.Марк, Б.С. Ерасов, Н.С. 

Розов. Распространение индивидуальных форм самоидентификации и 

микроистории. Мировоззренческое и метафизическое значение исторических 

представлений. 

 

Структуралистская революция в гуманитарном знании. 

Эвард Саид и его анализ ориентализма как способ усвоения Западом 

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

которых Запад идентифицирует Восток. Методы, с помощью которых 

ориентализм открывал Восток Западу. Образ «Белого человека» как 

колониальный стиль отношения Запада к Востоку. Современное состояние 

ориентализма. 

 

Культурологические и философские подходы к объектам 

исторического исследования. 

Сложность предмета и его тесные связи с другими науками 

обусловливают разнообразие методов, используемых для изучения 

различных аспектов. Так, используются философские и общенаучные методы 

познания, в частности наблюдение, эксперимент, аналогия, моделирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, выдвижение гипотез, анализ текстов, а 

также философские принципы всеобщей связи и развития, объективности, 

детерминизма и др.  

 

Историческая наука во взаимосвязях с антропологией. 

Социальная и культурная антропология, основным предметом которых 

является сравнительное изучение человеческих обществ. Философская и 

религиозная антропологии, представляющие собой не эмпирические науки, а 

совокупность соответственно философских и теологических учений о 

природе человека. П.Брок, Р.Мартин, Л. Мартин, Л. Лики, А.П. Богданов, Д.Н. 

Анучин, В.В. Бунак, Я.Я. Рогинский, В.П. Алексеев и др. Военно-историческая 

антропология. История частной жизни и пути развития данного научного 

направления. Демографическое поведение как объект исследования. 

 

История ментальностей и психология. 

Характерные черты, проблематика (социально-культурная практика и 

социальная мотивация человеческого поведения) новой социальной истории. 

Взаимоотношения людей и власти в повседневной жизни, проблемы семьи, 

брака, рождения и воспитания детей, взаимоотношения полов, образование, 

материальное благополучие, общественные учреждения, моральное и 
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психическое здоровье общества, проблемы пьянства, преступности, 

наркомании, символы веры, мифы, ритуалы, разговорная практика. 

 

Междисциплинарные связи исторической науки с демографией и 

социологией. 

Историческая демография — научная дисциплина, задачами 

исследования которой является ретроспектива динамики демографических 

событий и процессов, выявление исторических закономерностей и тенденций 

воспроизводства населения, изучение истории становления и развития 

демографии как науки. Реконструкция исторической динамики численности 

половозрастной и семейно-брачной структур населения, его расселения и 

миграции, анализ эволюции процессов воспроизводства населения, изучение 

исторической обусловленности демографических событий и процессов и 

роли демографических факторов в истории развития общества. 

 

Теории цивилизаций и методы ее применения. 

Цивилизационное сознание и историческое знание как воспроизводство 

практической и научно - познавательной роли герменевтического и научного, 

интуитивно - личностного, истинностного пластов. Освещение 

концептуальных проблем в работах Н.Я. Данилевского, О.Шпенглера, А.Дж. 

Тойнби, Ф. Бэгби, Ш.Н. Айзенштадта, историков школы французского 

журнала «Анналы». Актуализация идей единства и универсальности истории. 

Противоречивость понятия «глокализация», американские социологи В. 

Рудометофф и Р. Робертсон. Историко-философское, историко-научное и 

историографическое изучение цивилизационных идей (Ю.Н. Афанасьев, Е.Б. 

Рашковский, В.М. Мучник, Б.С. Ерасов, Я.Г. Шемякин, И.Н. Ионов и др.).  

 

Междисциплинарные связи исторической науки с филологией и 

лингвистикой. 

Язык историка представляет собой синтез научного и художественного 

стилей изложения. Эта специфическая форма презентации научного 

материала обусловлена логикой мышления историка, совмещающей науку и 

искусство. Обращение к понятиям языка истории и исторического опыта 

позволило показать взаимосвязь между различными философскими, 

историческими, историософскими и лингвофилософскими позициями. 

Сущностные характеристики исторического языка на разных уровнях его 

проявления показывают эвристичность и актуальность поставленной 

проблемы и подхода к ней. 

 

История и семиология (семиотика). 

Понятие семиотики. Что и как изучает семиотика? Понятие знака. 

Означающие и означаемые знаки. Изобразительные знаки. Особенности 

культурно-семиотического подхода к истории. 
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Математическое моделирование исторических процессов. 

Развитие междисциплинарного подхода на основе выявления и логико- 

математического описания общих закономерностей эволюции и 

самоорганизации социальных систем с целью более глубокого понимания на 

основе имитационного математического моделирования конкретных 

социально- экономических и исторических процессов. 

 

Логика в процессе исторического познания. 

Проблема сущности, формирования и воспроизведения во времени 

исторических периодов. Форма аксиологического и исторического сознания 

больших человеческих общностей. Проект after - postmodernizm – 

гуманитарное знание. Г.Б. Мэдисон граница между постмодернизмом и after - 

postmodernizm - познавательное пространство феноменологической 

герменевтики.  

 

Новая парадигма социально-исторического знания. 

Сложный социокультурный и междисциплинарный характер в 

современных социальных науках (социологии, психологии и антропологии). 

Социологические исследования как способы самоидентификации, 

реконструкция форм исторического самосознания, общественные проекты 

ценности и идеалы, верования и теоретическое знание о смысле истории, 

философские, социологические и культурологические знания об 

окружающем мире, исторические описания прошлого цивилизаций.  

 

Историческая наука и синергетика. 

Широкое распространение концепций синергетики как общенаучной 

парадигмы поставило вопрос не просто о расширении категориального 

аппарата социально-гуманитарных дисциплин: универсальных 

математических моделей, математической теории хаоса, тесно связанных с 

концепциями синергетики. Синергетика исходит из непредсказуемости 

поведения изучаемых систем в периоды их неустойчивого развития, в точках 

бифуркации, в которых малые случайные флуктуации могут оказать сильные 

воздействия на траекторию процесса 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. История и коллективная память. 

2. Пути становления устной истории. 

3. «Исторический синтез» Ф. Броделя. 

4. Историческая антропология и ее методы. 

5. Историко - культурологический (антропологический) – к 

конкретной истории и микроистории. 

6. Метаистория Хейдена Уайта. 

7. Микроистория К. Гинзбурга. 
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8. Создание истории религий, философий, культур. 

9. XX в. дисциплинарные науки и деятельность историков, 

культурологов и социологов. 

10. Публичная история: возникновение, развитие, методы 

исследования. 

11. История и социология: специфика и сходство методов.  

12. Влияние Cuitural Studies на методы исторического исследования. 

13. Проект after - postmodernizm – гуманитарное знание. 

14. Социологические исследования как способы 

самоидентификации. 

15. Возможности методов экономической истории для изучения 

культурных практик. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Основные политические, социальные, исторические тенденции 

эпохи, влиявшие на развитие исторической науки.  

2. Историко-философское, историко-научное и историографическое 

изучение междисциплинарных подходов. 

3. «Исторический синтез» Ф. Броделя и основные тенденции 

исторической науки. 

4. Междисциплинарные подходы как оптимальная эвристическая 

конструкция. 

5. Основные принципы новой исторической науки: исторический 

синтез, тотальная история, сочетание микро и макроисторических подходов, 

антропологический подход, полидисциплинарность и междисциплинарный 

синтез. 

6. Историко - культурологический (антропологический) – к 

конкретной истории и микроистории. 

7. Исторические исследования и научные парадигмы историко-

философской герменевтики. 

8. Создание истории религий, философий, культур. 

9. Основные политические, социальные, исторические тенденции 

развития исторической науки. 

10. Микроистория К. Гинзбурга и современная исследовательская 

методология. 

11. Психологии, социологии, культурология в междисциплинарных 

подходах по изучению истории. 

12. Методологические принципы новой культурной история и 

интеллектуальной истории. 

13. Социологические исследования как способы 

самоидентификации. 
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14. Мировоззренческое значение историко-философской 

герменевтики. 

15. Междисциплинарный синтез в современных исследовательских 

работах. 
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